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POESIA
Dones poetes de la Maresma
Emília Illamola i Queralt Morros
Aquest llibre vol ser una publicació divulgativa que esdevingui una eina per conèixer
la poesía feta per dones al Maresme. En la primera part del llibre hi trobareu entrevistes a una selecció de catorze poetes excepcionals que ha donat la Maresma. En la
segona, hi trobareu la resta de poetes que hi han nascut, hi han viscut, hi han estat
vinculades Els poemes escollits busquen abraçar un ampli ventall de temàtiques
no escindides de la realitat històrica, social ni personal a la qual pertanyen. El llibre
inclou informació i poemes de cent set dones poetes de la Maresma.

Poemes saturnians
Paul Verlaine. Traducció: Amat Baró
Per què poetes de tot el món anaven a conèixer a Verlaine a les tavernes on esgotava
la vida entre la ploma i l’absenta? Per què Arthur Rimbaud quedà captivat pels versos del que esdevindria el seu amic i el seu amant? Per què és un poeta tan musicat
per la Chanson française?
Poemes saturnians és el primer llibre de Paul Verlaine, publicat el 1866. Traduït per
primer cop al català per Amat Baró.

La vida nova
Dante Alighieri
Introducció: Francesco Ardolino. Traducció: Manuel de Montoliu
La vida nova (ca. 1292) és considerada, cronològicament, la
primera obra de Dante Alighieri (i la segona per importància,
després de la Divina Comèdia); És una reflexió atemporal sobre l’amor, la mort i la passió.
L’estudi introductori d’Ardolino, amè i didàctic, posa en relleu la
importància de la traducció de Montoliu en les lletres catalanes.

Poesia, 21
336 pàg.
14 x 21 cm
Rústica amb solapes
19,00 € / 18,27 €
Distribució: 3 març
978-84-122228-5-2

Bèsties Butxaca, 3
150 pàg.
11 x 18 cm
Rústica
15,00 € / 14,42 €
Distribució: 24 març
978-84-18693-00-7

Biblioteca Històrica de la
Traducció Catalana
140 pàg.
15 x 22,1 cm
Rústica amb solapes
20,00 € / 19,23 €
Distribució: 3 març
978-84-7226-862-3
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Guaix
Josep Fàbrega Selva
Josep Fàbrega Selva (Súria, 1947) reflexiona sobre el que som i
com som: «Som allò que no podem oblidar. Viure vol dir re-viure,
i reviure significa no oblidar». A Guaix, hi bateguen records d’una
infantesa plena de misèria i el descobriment de la poesia.

XL Premi de Poesia «25 d’abril»
de la Vila de Benissa
Poesia, 247
136 pàg. (aprox.)
13,5 x 20,5 cm
Rústica amb solapes
12,00 € / 11,54 €
Distribució: 17 març
978-84-17998-83-7

Els temps últims
Laura Torres Bauzà
Aquest poemari de Laura Torres Bauzà (Marratxí, 1990), llicenciada en Belles Arts per la UB, és un recull de poemes en què es
plantegen preguntes sobre les formes d’explicar el final; sobre les
estratègies que donen sentit a la caducitat de la pròpia existència.
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III Certamen Art Jove de poesia
Salvador Iborra 2020
Poesia, 248
72 pàg. (aprox.)
13,5 x 20,5 cm
Rústica amb solapes
11,00 € / 10,58 €
Distribució: 10 març
978-84-17998-82-0

FICCIÓ
EL JARDÍ DE VIDRE
Tatiana Tîbuleac. Traducció: Antònia Escandell Tur
´
Chisinau, Moldàvia. La petita Lastotchka és adoptada per una
dona soltera i ambiciosa, que sembla voler oferir-li un futur pròsper, o potser l’ha afillat per tal d’aconseguir una col·laboradora a
temps complet que l’ajudi a guanyar-se la vida? La protagonista
haurà de donar un cop de mà a la mare adoptiva recollint ampolles buides i rentant-les i contribuir així a la font principal d’ingressos d’aquella nova llar.
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Guanyadora del Premi
de la Literatura de la
UE 2019
300 pàg. (aprox.)
14 x 21 cm
Rústica
19,90 € / 19,13 €
Distribució: 24 març
978-84-122839-6-9

BENVINGUTS A AMÈRICA
Linda Boström Knausgård. Traducció: Carolina Moreno Tena
L’Ellen, una noia d’onze anys, ha deixat de parlar. Ella creu que pot
haver matat el seu pare perquè ho demanava a Déu. El seu germà
s’ha clausurat a l’habitació. La mare, una actriu d’èxit, continua
amb la seva glamurosa normalitat. «Som una família lluminosa!», insisteix ella. Tanmateix, la foscor s’endinsa a tot arreu i
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L’Ellen manté el seu silenci durant mesos, la qual cosa des18
perta la preocupació de tots els que l’envolten dins del petit
trio familiar. «Érem una a cada costat d’una rasa mesurant les
distàncies, ¿o mesuràvem la força de l’altra amb la mirada? ¿Qui
de les dues era la forta?, ens preguntàvem recíprocament. ¿Qui
era la forta i qui era la dèbil? ¿Qui de les dues s’arrauliria a prop de
l’altra a la nit i, plorant, se li abraçaria?

Finalista de
l’August Prize i de
l’Svenska Dagbladet
Literature Prize
96 pàg.
14 x 21 cm
Rústica
14,60 € / 14,04 €
Distribució: 3 març
978-84-121686-9-3

ELS FANTASMES I MADAME LEVY
Jordi Torrent
L’any 1956 un home baixa a l’estació de França, es dirigeix a un pis
del carrer Colomines i assassina a sang freda part dels seus inquilins. Al cap de més de mig segle, una empresa vol obrir un hotel a
l’edifici, víctima de l’especulació urbanística i del turisme desenfrenat que assola la ciutat. Tanmateix, una sèrie de forces fantasmagòriques alteraran aquests plans i demostraran que, des d’aquell
llunyà 1956, s’ha forjat una història d’amor insòlita entre dos personatges que, a la seva manera particular, retornaran
les coses al lloc que els pertocava.
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XXXII Premi de Novel·la
Ciutat d’Alzira
L’Eclèctica, 314
248 pàg.
15 x 23,2 cm
Rústica
19,95 € / 19,18 €
Distribució: 17 març
978-84-1358-146-0
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FICCIÓ
EL SECRET DE LA CLANDESTINA
Elena Vavilova. Traducció: Josep Lluís Alay
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Una jove estudiant de la ciutat siberiana de Tomsk i el seu xicot són reclutats
pel KGB per entrar a formar part del programa d’intel·ligència més secret de
la Unió Soviètica: els il·legals. Després d’un llarg període d’instrucció a Moscou,
són enviats al Canadà sota falses identitats de ciutadans canadencs. Durant gairebé vint-i-cinc anys residiran sota una aparença d’absoluta
Fosca, 4		
normalitat, com una família canadenca més a ciutats com
400 pàg. (aprox.)
15 x 22,8 cm
Vancouver, Brussel·les i Washington. En realitat, treballaRústica
ran com agents secrets al servei del Kremlin, tant de la
22,00 € / 21,15 € (aprox.)
Unió Soviètica com, posteriorment, de Rússia.
Distribució: 10 març

9788415315940

Memòries de Delft. L’epopeia de 1640
Joan Girbau
La protagonista d’aquesta història, Joana da Costa, és portuguesa i té l’oportunitat de viure de
molt a prop tant la Guerra dels Segadors com les confrontacions bèl·liques que van portar
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Rústica amb solapes
nostre p
16,90 € / 16,25 €
tan diferent i per què la de Catalunya va ser
Distribució: 24 març
l’única que no va reeixir.
978-84-18434-49-5

Mont
Esther Palomeras Rovira
Des d’una nit plujosa de 1940 a l’1 d’octubre de 2017, Mont és una
història coral forjada per les vivències de quatre generacions d’una
mateixa família de l’Alt Empordà, on passat i present s’enllacen.

Notes de Color, 108
160 pàg. (aprox.)
15,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
13,50 € / 12,98 € (aprox.)
Distribució: 3 març
978-84-1356-034-2

La lectora accidental
Emília Illamola Ganduxé
Llegint una novel·la trobada en una fira de llibres usats, la Rosamaria
compara les vides relatades amb la realitat, fins que la seva sensibilitat
connecta amb la de l’autora i l’arrossega cap a una experiència imprevista.

Negocis d’art i de guerra
Enric Lluch Girbés
A l’inici de la Guerra Civil, a Algemesí, va desaparèixer una obra titulada
El somni de Sant Josep, que formava part del retaule de l’església, atribuït al mestre Francesc Ribalta. Va córrer la brama que s’havia cremat.

Dietari ebrenc d’un bipolar
Albert Fabà Prats
A través del seu diari, Albert Fabà detalla l’evolució dels cicles emotius
associats a la malaltia bipolar que pateix.
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Quaderns de la
Font del Cargol, 17
196 pàg. 15 x 23 cm
Rústica amb solapes
15,00 € / 14,42 € (aprox.)
Distribució: 17 març
978-84-1356-032-8

XL Premi de Narrativa Curta
«25 d’abril» Vila de Benissa 2020
Narrativa, 75
128 pàg. (aprox.)
14,5 x 21,5 cm
Rústica amb solapes
14,00 € / 13,46 €
Distribució: 17 març
978-84-17998-84-4

No ficció, 10
176 pàg. (aprox.)
15,5 x 23 cm
Rústica
15,90 € / 15,29 € (aprox.)
Distribució: 10 març
978-84-16342-46-4

FICCIÓ
EL MEU ANY DE REPÒS I RELAXACIÓ
Ottessa Moshfeg. Traducció: Alba Dedeu
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La narradora d’aquesta novel·la decideix tancar-se al seu pis de Manhattan durant un any. Com si es tractés d’una nova i fosca Bella dorment,
el que vol és evitar al màxim el contacte humà. La seva amiga Reva, algun artista de la galeria d’art on treballava anteriorment o les necessitats
diàries, seran problemes dels que haurà de desfer-se amb l’objectiu de dormir
i veure films de Whoopi Goldberg i Harrison Ford. Amb l’ajuda de l’herència ingent rebuda
després la mort dels pares i l’assistència d’una estranya, histriònica i poc fiable psiquiatra, que li proporcionarà tota mena de fàrmacs per fer de l’estar dormit el seu estat natural, la novel·la ens parla de la vida narcotitzada i de com de fràgil és la condició humana.
Narratives, 130
272 pàg. (aprox.)
13,8 x 21,3 cm

Rústica amb solapes
18,90 € / 18,17 € (aprox.)
Distribució: 17 març

978-84-18197-49-9

AMOR EN CAS D’EMERGÈNCIA
Daniela Krien. Traducció: Maria Bosom
Es diuen Paula, Judith, Brida, Malika i Jorinde. Es coneixen perquè el destí ha volgut que
les seves vides es creuessin. Van viure la caiguda del Mur quan eren molt joves i, on
abans hi havia fronteres i restriccions, ara hi ha llibertat. Però resulta que la llibertat
només és una altra forma de pressió: la pressió d’haver de triar. Després d’haverse criat dins dels límits de la RDA, ara ho volen tot, i ho tenen tot a l’abast de la mà.
Daniela Krien, una de les autores alemanyes de més prestigi internacional, a qui
s’ha comparat amb Sally Rooney pel seu realisme irònic, explora les complexitats de les
relacions i les profunditats de l’ànima humana en aquesta novel·la sobre l’amor, l’amistat,
la pèrdua i tots els matisos de grisos que hi ha entremig.
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Més Llibres, 29
232 pàg.

Rústica
18,90 € / 18,17 €
Distribució: 10 març

978-84-17353-23-0

ELS ROBOTS PREFEREIXEN EL JAZZ
Ignasi Llorente
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Mentre neda a la badia de Chase Creek, Larry Stem pateix un accident que
el deixa en estat vegetatiu, però una innovadora tecnologia, en què la seva
empresa estava treballant, obre una possibilitat de recuperar-lo —encara
que sigui parcialment, encara que sigui sota una forma de vida revolucionària.
Narrat des d’una mirada coral, el relat avança amb la vivència dels personatges
—tots ells vinculats a Larry—, que han d’acceptar o rebutjar l’alteració de l’ordre natural
que suposa la nova tecnologia. Amb aquesta novel·la, Ignasi Llorente ens trasllada a un futur on els canvis socials i tecnològics transformaran la manera com els humans afrontem
les malalties i, fins i tot la mort, dels nostres éssers més estimats.
Capital Books, 21
160 pàg. (aprox.)
15 x 23 cm

Rústica amb solapes
17,90 € / 17,21 € (aprox)
Distribució: 3 març

978-84-121479-4-0
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FICCIÓ
T’agrada Brahms?
Françoise Sagan. Traducció: Josep M. Pinto
La Paule és una dona independent, bonica i divorciada que manté des de fa temps una relació desmenjada amb en Roger, un
home de negocis força més gran que no sembla que vulgui fer
un pas més. En aquest estat de frívola indefinició, la Paule coneix
en Simon, un jove advocat americà que, enlluernat per l’encant
d’ella, se n’enamora perdudament i li promet tot allò que en Roger no sembla disposat a donar-li. Durant un temps, ella procura
mantenir-se’n a distància, fins que un dia la convida a un concert
de Brahms.
Publicada el 1959, quan Sagan tenia 24 anys, va ser portada al
cinema el 1961, amb Ingrid Bergman, Yves Montand i Anthony
Perkins en els papers protagonistes.

Totes les famílies felices
Totes les famílies són (in)felices? En aquest llibre trobareu una filera d’històries
escrites des de la sensibilitat, la ironia i un deix de tristesa que mostren la fragilitat i la força de les persones: Una parella que pateix una crisi econòmica i
sentimental emprèn un viatge low cost, el món complex dels adults vist des dels
ulls d’una criatura, el vincle especial que s’estableix entre germans, les dificultats
de la convivència, les diferències generacionals, el desig, els secrets, la pèrdua,
l’amor que salva...

Ramon Breu

Petits Plaers, 17
184 pàg. (aprox.)
11,5 x 18 cm
Rústica amb solapes
16,00 € / 15,38 € (aprox.)
Distribució: 24 març
978-84-17998-85-1

Premi Ciutat de Terrassa
Anna Murià 2020

Eva Llobet

Barcelona 1951
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El final de l’hivern de 1951 fou a Barcelona massa fred, de matins
boirosos, de dies foscos. Franco assistia a El Escorial a una missa
en sufragi per l’ànima d’Alfons XIII. A la ciutat s’anunciava que el Papa es dirigiria
als obrers catalans a través de grans altaveus instal·lats a la plaça Catalunya.
Però a la matinada de l’1 de març, centenars, milers d’ombres caminaven pels
carrers de Barcelona. La gent del poble, la pobretalla deia prou. Havien decidit
no agafar el tramvia per protestar per la pujada abusiva del preu del bitllet.

Voliac, 69
184 pàg. 14 x 21 cm
Rústica amb solapes
17,00 € / 16,35 €
Distribució: 3 març
978-84-122228-7-6

Voliac, 67
246 pàg.
14 x 21 cm
Rústica amb solapes
18,00 € / 17,31 €
Distribució: 3 març
978-84-122228-2-1

Jade
Elisenda Puig i Salvador
La Jade, una perfumista, una dona nas, ens explica el procés de creació d’un
perfum amb la sensibilitat de qui olora la vida com si fos una ampolla de colònia.
L’amistat, l’amor, el dolor i l’alegria l’acompanyen per París, Barcelona, Argentona, Cabrera... Una relació s’esfuma i n’arriba una altra, mentre la seva vida
transcorre entre les olors dels anys de joventut i les de la maduresa.
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Voliac, 68
162 pàg.
14 x 21 cm
Rústica amb solapes
16,50 € / 15,87 €
Distribució: 3 març
978-84-122228-3-8

NO FICCIÓ
121 CANÇONS I 1 HOTEL
Històries de la banda sonora de la nostra vida
´
Olga Suanya. Pròleg: Salvador Cardús

Per les habitacions del Chelsea Hotel de Nova York, hi van passar Bob Dylan, Dylan Thomas,
Leonard Cohen, Janis Joplin, Jim Morrison i molts altres músics i intel·lectuals. S’hi van escriure novel·les, s’hi van rodar escenes de pel·lícules, s’hi van viure
Colors, 8
nits de passió i també s’hi van cometre assassinats.
300 pàg. (aprox.)
Inspirant-se en aquest llegendari hotel, l’autora va emprendre una
13 x 20 cm. Rústica
20,00 € / 19,23 € (aprox.)
iniciativa singular: durant tot un any, va penjar cada dia al chelseahoDistribució: 10 març
tel.blog una entrada sobre una efemèride vinculada a una cançó.
9788415315957
Ara, una selecció d’aquells textos s’ha recollit en aquest llibre.
Aquest no és principalment un llibre de música sinó que a partir
de la música intenta explicar el món tal com l’hem conegut

2 METGES I 1 PANDÈMIA
La vida i el que l’envolta
Josep Ma. Argimon, Jaume Padrós, Gemma Bruna
Pròleg: Begoña Román
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L’epidèmia del coronavirus està capgirant la manera com entenem el món i la medicina, que és
tant com capgirar la manera com entenem la vida. La irrupció de la
Colors, 7
COVID-19 ha fet que ens replantegéssim a escala global com vivim
300 pàg. (aprox.)
i com morim: l’atenció sanitària, la recerca, les qüestions ètiques i
13 x 20 cm. Rústica
20,00 € / 19,23 € (aprox.)
filosòfiques, el model econòmic i social, l’atenció a la gent gran, la
Distribució: 23 març
gestió del dol i del patiment o les
9788415315964
No és un llibre només sobre
polítiques de salut pública...
la COVID-19. És una reflexió
en forma de conversa dels
2 metges i 1 pandèmia és una redubtes, les pors, les propostes,
flexió entorn de tot allò que conles reflexions, les oportunitats
forma la vida de les persones.
provocades per la pandèmia

CONNECTAR
Kae Tempest. Traducció: Martí Sales
Connectar és una lúcida reflexió sobre el poder de la connexió creativa com a antídot contra la
inacció i l’estancament. Connexió amb nosaltres mateixos –dissociats sempre entre el nostre jo
autèntic i el jo del rol i de les necessitats que ens imposa la societat
capitalista–, i connexió amb els altres i amb el món.
No ficció, 7
96 pàg.
Fruit dels vint anys d’experiència de Kae Tempest com a poeta i rapso11 x 11,8 cm
de, Connectar és un crit de guerra que apel·la a una veritat tant íntima
Rústica
com universal. Amb una prosa exquisida, i
12,95 € / 12,45 €
Distribució: 3 març
sota
la
influència
d’
El
llibre
vermell
,
de
Carl
Kae Tempest és un
978-84-17353-30-8
personatge molt
Gustav Jung, Tempest ens parla de la imconegut pels amants
portància de l’art, la creativitat, la contemde la poesia i també
plació i la generositat per viure en un món
pel col·lectiu
d’activistes LGTBI
més connectat, més empàtic, més humà.
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NO FICCIÓ
SI EL CEL ES TORNÉS VERMELL
Conèixer el canvi climàtic per combatre’l
Cori Calero
Imagineu-vos que un dia us lleveu i veieu
que, incomprensiblement, el cel s’ha tornat
Cori Calero és periodista
vermell! Totes les televisions, tots els diaris,
ambiental i divulgadora
científica, reportera a TV3
tothom en parla a les xarxes... No hi ha cap
altra notícia al món.
Passen els dies i el cel continua sent vermellíssim. I els científics asseguren
que això és degut a les emissions de gasos per l’activitat humana. I n’aporten
proves irrefutables.
Sens dubte tothom sortiria immediatament al carrer a demanar que es fes
ja alguna cosa perquè el cel tornés a ser blau. I els polítics correrien a promulgar lleis.
Però la realitat és que els efectes de l’escalfament global no són tan visibles. La qual cosa no vol dir
que no existeixin. Aquest lliCarta Blanca, 47
304 pàg. (aprox.)
bre vol demostrar que el cel
15,5 x 23,5 cm
s’està tornant vermell encaRústica amb solapes
19,90 € / 19,13 € (aprox.)
ra que no ho veiem i pretén
Distribució: 24 març
esperonar-nos a actuar.
978-84-17998-79-0
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El català, llengua efervescent
77 visions sobre el terreny i 1 futur fotut
Carme Junyent (coord.)
La situació real del català, dels acadèmics als tiktokers.
Aquest llibre, que serà fonamental en el debat sobre el
futur de la llengua catalana, aplega 77 autors d’arreu
dels Països Catalans, entre els quals lingüistes, sociolingüistes o, senzillament, gent que treballa amb la llengua,
de totes les edats, i amb trajectòries molt diverses. En 77
articles breus ens expliquen com veuen la situació de la
llengua i què creuen que s’hi hauria de fer.
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Cartablanca, 49
152 pàg. (aprox.)
15,5 x 23,5 cm
Rústica amb solapes
16,00 € / 15,38 € (aprox.)
Distribució: 24 març
978-84-17998-80-6

Els còmplices
Notes sobre l’ordre sord de la literatura
Enric Iborra
Hi ha escriptors que ens acompanyen tota la vida, que ens formen, que ens modelen, que ens ajuden
a ser qui som... Són els nostres còmplices!
Hi ha una veritat que només la literatura pot copsar? És cert
Cartablanca, 49
que alguns dels llibres que llegim ens llegeixen i ens es224 pàg. (aprox.)
criuen al seu torn? A què es referia Diderot quan parlava
15,5 x 23,5 cm
Rústica amb solapes
de «l’ordre sord de la literatura»? Aquestes qüestions tenen
19,00 € / 18,27 € (aprox.)
resposta en el nou assaig de l’autor d’Un son profund i La
Distribució: 17 març
978-84-17998-81-3
literatura recordada.
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NO FICCIÓ
El canv i
é s el
climàtic de
au
repte cl
it at
l’human

El Fil d’Ariadna, 123
256 pàg. (aprox.)
13,8 x 21,3 cm
Rústica amb solapes
17,50 € / 16,83 € (aprox.)
Distribució: 3 març
978-84-18197-49-9

Records de la meva inexistència
Rebecca Solnit. Traducció: Josep Alemany
Rebecca Solnit, intel·lectual de referència en el camp del feminisme i
de l’art, repassa en aquest llibre, en
clau emocional i identitària, la seva
vida des dels anys 60 fins aquest segle XXI. Solnit fa servir la seva inconfusible veu per narrar esdeveniments
comuns a la gran majoria de dones.

Sobre
l’art de
perdre’s

16,00 € - 9788415307518

El Fil d’Ariadna, 124
224 pàg. (aprox.)
13,8 x 21,3 cm
Rústica amb solapes
17,20 € / 16,54 € (aprox.)
Distribució: 17 març
978-84-18197-57-4

Ara o mai. Del Big Bang al coronavirus
Xavier Soler. Traducció: Pere Guixà
Expert en geologia i clima, Xavier Soler sintetitza milions d’anys
d’evolució del nostre planeta, estableix el repte ambiental a
què ens enfrontem i enlaira l’últim crit d’alerta de la ciència:
Ara o mai. La humanitat sap que ha arribat als límits del seu
model de desenvolupament actual i que difícilment superarà la
catàstrofe climàtica que s’acosta. Per entendre què hem fet —
què estem fent— malament, Soler respon les dues preguntes
clau: com funciona la Terra? i com funciona el cervell humà?

El llibre
sobre
definitiu cia
n
la pre sè
a
catalana
Guinea

i
Primera ió
aducc
únic a tr
de
al català
el
tex tos d
Talmud

El Fil d’Ariadna, 122
320 pàg. (aprox.)
13,8 x 21,3 cm
Rústica amb solapes
18,90 € / 18,17 € (aprox.)
Distribució: 17 març
978-84-18197-53-6

El Far, 45
160 pàg. (aprox.)
12 x 18 cm
Rústica amb solapes
13,20 € / 12,69 € (aprox.)
Distribució: 10 març
978-84-18197-51-2

El petit imperi

El Talmud dels jueus

Catalans en la colonització de la Guinea Espanyola

Antologia de saviesa rabínica

Eduard Gargallo i Jordi Sant

Manuel Forcano

Resulta impossible entendre el domini espanyol dels territoris guineans sense tenir en compte el paper cabdal que hi van
desenvolupar els catalans, que van tenir una paper crucial en
els àmbits econòmic i religiós. Però també Guinea va influir
sobre Catalunya.

El Talmud és un dels llibres més importants de la cultura jueva.
Durant segles, ha marcat el contingut espiritual i ha marcat la
guia de conducta moral dels jueus religiosos fins avui dia. A les
seves pàgines, trobem ensenyaments diversos sobre costums,
família, ètica, filosofia, història, ciència, medicina, humor...
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NO FICCIÓ
100 GRANS DONES DE LA HISTÒRIA
Mª Àngels Cabré
Les dones són aquí des dels inicis de la humanitat, però la seva visibilitat ha estat
inversament proporcional a l’excessiva visibilitat dels homes. Aquest mal invent
anomenat patriarcat, encara ben viu, les ha condemnat als espais privats. Per
sort, les dones són desobedients i, amb no poc esforç, han ocupat progressivament els llocs que se’ls negaven. A banda d’escriure la història en minúscula,
han acabat escrivint també la Història amb majúscula.
Aquest llibre recull les vides de 100 grans dones que han fet de la Història un lloc
una mica més femení del que el patriarcat hauria volgut. Dones de la política, la
música, les arts plàstiques, la literatura, la filosofia, la ciència, el cinema... Dones que han deixat empremta. Dones, en definitiva, que avui són referents per a
moltes altres dones.

De Cent en Cent, 65
208 pàg. (aprox.)
15,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes

14,70 € / 14,16 € (aprox.)
Distribució: 3 març
978-84-1356-029-8

PER QUÈ MENGEM?
L’origen de 47 plats habituals
Albert Vidal
Els plats que formen la cuina catalana han evolucionat al
llarg de la història, fins assolir una gran acceptació que fa
que siguin valorats i apreciats. Us presentem la història i
evolució de quaranta-set menjars ben coneguts, fins i tot
podríem dir que populars que, de ben segur, ni que sigui
en alguna ocasió, els heu tastat. Parlem, entre d’altres,
de l’amanida, la botifarra amb mongetes, el bacallà a la
llauna, el trinxat de col i patata, l’arròs a la cubana, els
ous trencats, el puré de patates, els bolets, els calçots,
els canelons, els macarrons, les croquetes, el frankfurt,
la pizza i, fins i tot, l’entrepà. Plats propis i forans, que per
alguna raó han triomfat entre nosaltres i els hem adoptat.

Orígens, 33
226 pàg.
15 x 23 cm
Rústica amb solapes
19,00 € / 18,27 €
Distribució: 8 març
9788472461772

Explora Budapest. Les millors rutes per la ciutat
Exploreu Budapest amb 10 rutes molt fàcils de seguir.
Podeu descobrir els millors racons de Budapest, l’animada capital
d’Hongria, per gaudir dels seus magnífics edificis.
Única col·lecció de guies de viatge en català, en format butxaca i
amb mapes.
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Guies Insight, 11
132 pàg. (aprox.)
11,5 x 19,5 cm
Rústica amb solapes
12,75 € / 12,26 € (aprox.)
Distribució: 17 març
978-84-1356-030-4

NO FICCIÓ
EL BATEC DEL BOSC
El vincle secret entre els
éssers humans i la natura
Peter Wohlleben
Traducció: Lidia Álvarez Grifoll
Tenim, com alguns animals, una espècie de
setè sentit per detectar el perill? És possible
que el nostre olfacte superi el bon nas dels
gossos? Per què el nostre sistema immunològic reacciona als colors i a les olors del bosc?
I a l’inrevés: és possible que els arbres respirin? Que fins i tot se’n pugui mesurar una
espècie de batec? Hem de considerar que les
plantes són éssers intel·ligents?
Basant-se en els estudis científics més recents i en la seva pròpia experiència, Peter
Wohlleben ens torna a obrir els ulls davant
de fenòmens sorprenents de la natura i ens
ensenya que els humans en som molt propers i hi mantenim molts lligams.

a
L’autor h
de
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é
ve n u t m
de
s
n
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4,2 mil
tot
llibres a
n
ó
m
el
EXPOSITOR
1118202530009

La vida secreta
dels arbres
12,50 €
978-84-9034-890-1

La Mandràgora, 6
240 pàg. (aprox.). 15,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes

16,50 € / 15,87 € (aprox.)
Distribució: 17 març
978-84-1356-010-6

101 Arbusts, lianes i altres enfiladisses de Catalunya que cal conèixer
Toni Llobet i David Carrera
La miniguia plegable més completa i il·lustrativa sobre els
arbusts i lianes que es poden trobar a Catalunya.
Els arbusts són part essencial del nostre paisatge natural. Dominen especialment a les zones àrides i a les més fredes, així
com en ambients de transició després de pertorbacions naturals o alteracions d’origen humà (allaus, inundacions, incendis,
tales...) en ecosistemes boscans.
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Miniguia de camp
16 pàg.
12,5 x 20 cm
Desplegable plastificat
5,00 € / 4,80 € (aprox.)
Distribució: 3 març
978-84-1356-039-7
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NO FICCIÓ
Joanot Martorell (1410-1465). Biografia en el context
Josep Brugada
Aquesta obra repassa la trajectòria del llinatge dels Martorell, originaris de la Catalunya Vella però establerts al Regne de València
d’ençà dels primers temps de la reconquesta del rei Jaume I. Joanot, nascut a València el 1410, esdevingué un autèntic aristòcrata,
model d’home cavalleresc.

Base Històrica, 170
648 pàg. 15,5 x 23,5 cm
Rústica amb solapes
16,90 € / 16,25 €
Distribució: 24 març
978-84-18434-45-7

Quan el franquisme va perdre la universitat
El PSUC i el Sindicat Democràtic de la Universitat de Barcelona, Curs 1965-66
Andreu Mas-Colell, Esteban Lamote, Albert Corominas, Pere Gabriel,
Joan Clavera, Carme Karr, Salvador Jové, Pau Verrié
Base Històrica, 171
L’any 1966 es va constituir el Sindicat Democràtic d’Estudiants de
la Universitat de Barcelona en una assemblea al convent dels caputxins de Sarrià, coneguda també com “la caputxinada”.

200 pàg. 15,5 x 23,5 cm
Rústica amb solapes
16,90 € / 16,25 €
Distribució: 24 març
978-84-18434-47-1

La pena de mort a Catalunya baix medieval. Retrat d’una societat
Flocel Sabaté
Aquest llibre utilitza fonts d’arxiu inèdites per presentar un estudi
únic sobre la pena de mort a l’Europa baix medieval.
La pena de mort va ser inusual a l’Europa medieval fins al segle
XII. A partir d’aquest moment es va convertir en un instrument
clau de govern de la societat europea.

Base Històrica, 172
416 pàg. 15,5 x 23,5 cm
Rústica amb solapes
29,80 € / 28,65 €
Distribució: 24 març
978-84-18434-46-4

Antologia de textos de les Illes Balears. Volum VIII. Segle XX. Segona part
Joan Miralles i Monserrat
Aquest vuitè volum de l’Antologia comprèn textos poètics del segle
XX referents a Mallorca. Joan Miralles és catedràtic de Filologia Catalana a la Universitat de les Illes Balears.

Bíblia del segle XIV.
Primer llibre dels Paralipòmens
Pere Casanellas (ed.)
En aquesta col·lecció es publica l’edició crítica de les traduccions
bíbliques en llengua catalana fins a l’any 1900.

Vària, 382
704 pàg. 16 x 22 cm
Rústica
35,00 € / 33,65 €
Distribució: 24 març
978-84-9191-170-8

Corpus Biblicum
Catalanicum, 9
452 pàg. 17 x 24 cm
Tapa dura
27,00 € / 25,96 €
Distribució: 10 març
978-84-9191-168-5

El canonge Adanagell de Vic (ca. 860-925), llavor de noves semences
La cultura a la diòcesi d’Osona en els primers
temps carolingis
Jesús Alturo i Tània Alaix
Món cultural del bisbat de Vic en els primers anys de la seva restauració.

Textos i Estudis de Cultura Catalana, 244
312 pàg. 16 x 22 cm
Rústica
30,00 € / 28,85 €
Distribució: 24 març
978-84-9191-171-5

Els altres en l’imaginari coreofestiu valencià
De l’edat mitjana a les pervivències actuals
Raül Sanchis Francés
Una de les metàfores més potents de la dansa festiva és l’alteritat,
un concepte que fa dialogar festivament els uns amb els altres.

12

XARXA DE LLIBRES #93 / NOVETATS MARÇ 2021

Biblioteca Serra i Boldú, 31
204 pàg. 13,5 x 19,5 cm
Rústica
17,00 € / 16,35 €
Distribució: 31 març
978-84-9191-164-7

NO FICCIÓ
MALES HERBES
Receptes amb plantes silvestres

i
25 fitxes
tes
35 recep

´
Jordi Garcia i Beatriz de Marcos

Aquest llibre és un apropament gastronòmic i fotogràfic a les denominades ‘males herbes’ (i altres plantes silvestres i halòfiles). A
través de les seves pàgines, es convida el lector a considerar el món vegetal que
creix naturalment a boscos, marges de camins i zones costaneres com a ingredients per desenvolupar receptes creatives, delicioses i saludables.
Beatriz de Marcos i Jordi Garcia ens regalen aquesta interpretació de la cuina
contemporània que aposta per acostar la natura més silvestre a la nostra taula.
152 pàg. (aprox.)
17 x 24 cm
Rústica amb solapes
19,50 € / 18,72 €
Distribució: 10 març

CAT: 978-84-1356-033-5

CAS: 978-84-16918-92-8

CUINA VEGANA PER A
OCASIONS ESPECIALS
Més de 90 receptes per impressionar
els teus convidats

Escudella, 16
168 pàg. (aprox.)
15,5 x 16 cm
Rústica amb solapes
14,90 € / 14,33 € (aprox.)
Distribució: 18 març
CAT: 978-84-1356-031-1

Zaraida Fernández
Vegans, aquelles persones que no mengen res d’origen
animal. I, llavors, què pots cuinar?!
No et preocupis. A les teves mans tens un llibre amb més de 90
receptes que t’ajudaran a convertir un àpat amb un convidat
vegà en una experiència exquisida, diferent i molt divertida.

CAS: 978-84-16918-91-1

LA MILLOR CUINA DE L’ILLA DE MENORCA
Josep Borràs i Damià Borràs
El receptari de la millor cuina tradicional de Menorca:
els plats mítics de l’Hotel Sevilla, de Ciutadella, i del restaurant
Rocamar, del port de Maó.
De la caldera a l’oliago, de l’aguiat als frits, passant per les oranes,
els cocs, els flaons i les formatjades... Des de fa segles, la cuina de
Menorca ha aplegat olors i sabors molt variats, com a conseqüència
de la seva privilegiada situació.
El cuiner Josep Borràs (Maó, 1931) i el seu fill Damià (Maó, 1957),
poeta i gastrònom, ens conviden a entrar a la seva cuina per assaborir un centenar i mig de plats extraordinaris, en què trobareu el
bo i millor de la cuina tradicional de l’illa.
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Milfulls, 32
176 pàg. (aprox.)
16 x 26 cm
Rústica amb solapes
18,00 € / 17,31 € (aprox.)
Distribució: 24 març
CAT: 978-84-17998-48-6

CAS: 978-84-121000-6-8
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NO FICCIÓ
La verdad sobre el Ayuno Intermitente
Olvídate de las dietas y súmate al movimiento Ayuner
Edgar Barrionuevo
Todo lo que querías saber sobre el Ayuno Intermitente y nunca te habían contado.
Aunque pueda parecer toda una novedad del siglo XXI,
15,3 x 23 cm
lo cierto es que el ayuno intermitente es un método
ro
El lib
Rústica amb solapes
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lleva
siglos
practicándose.
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Distribució: 24 març
ntajas ,
demostrado
que
aporta
innumerables
beneficios
ve
,
s
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méto
978-84-18114-70-0
...
recetas
para nuestra salud. El principal de ellos es que ayuda a controlar la grasa corporal, por lo que se erige
en un potente método para las personas que desean
perder peso. Sin embargo, el ayuno intermitente es mucho
más que una dieta para adelgazar, ya que todos sus beneficios se
adquieren si se aplica como un estilo de vida.

Les 6 etapes de la vida
Superar les adversitats i aconseguir el teu èxit
Isidre Esteve i Joan Elías
Una guia per a les etapes més dures de la vida!
La vida és una cursa per a la supervivència que, de vegades, ens mira
amb el fals somriure d’un tauró blanc. Aleshores, en unes circumstàncies desfavorables, com pots sortir d’una adversitat? Què fer abans per
no llançar la tovallola quan alguna cosa va malament? Quin paper pot
tenir la família en la consecució dels nostres somnis? En què consisteix
l’èxit realment?
Isidre Esteve i Joan Elías han unit les seves experiències a la vida i a
l’esport per respondre a totes aquestes preguntes, i moltes més, amb
una teoria reparadora. Les 6 etapes de la vida planteja un model pràctic per explicar el procés de la vida de manera circular.

136 pàg.
13,5 x 21,5 cm
Rústica amb solapes
14,85 € / 14,28 €
Distribució: 31 març
978-84-17208-98-1

El libro que deberías
leer antes de los 25 años

Cultivar una infancia
creativa

Consejos, ejemplos y
ejercicios prácticos

Susanna Arjona

Una guía para no perderse en el camino hacia tus sueños.
Una obra escrita por un joven emprendedor de 26 años en la que nos cuenta
su propia experiencia y sus aprendizajes para alcanzar una vida
plena, lo que él llama una «vida corriente de éxito». Jandro Ibáñez ha querido sintetizar en estas páginas los puntos clave que
pueden ayudarles a tomar las riendas de su vida.

Cuentos y reflexiones para ayudarnos
a educar en familia y en sociedad.
Basado en la Programación Neurolingüística (PNL), y con pinceladas de
coaching, meditación y «Pedagogía de
la autenticidad», Cultivar una infancia creativa habla de cómo educar en la autoconsciencia, la
libertad, los valores humanos, la autoestima, el respeto y la
intuición, y enseña a poner la mirada amorosa en todo lo que
hacemos, y a respetar el ritmo de nuestros hijos o alumnos.

160 pàg.			978-84-18114-74-8
15,3 x 23 cm
Rústica amb solapes
16,95 € / 16,30 €
Distribució: 31 març

160 pàg.			
15,3 x 23 cm
Rústica amb solapes
16,85 € / 16,20 €
Distribució: 31 març

Jandro Ibáñez
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9788418114649

NO FICCIÓ
Nervis a la graderia
Potenciar un ambient positiu en la pràctica de l’esport
a través de pares, educadors i entrenadors
Eva García Navarro
Estàs tip d’anar a veure als teus fills com practiquen un esport el
cap de setmana i de sentir a pares cridar i perdre els papers des de
la graderia? Amb aquesta singular obra, l’Eva Garcia posa el seu
granet de sorra per intentar posar solució a aquestes actituds i moltes d’altres que es produeixen al voltant de la pràctica de l’esport
dels nostres fills. D’aquesta manera, Nervis a la graderia presenta
diferents estratègies i recursos per tal de potenciar i millorar les
capacitats socials, emocionals i comunicatives de les persones que
acompanyen criatures que practiquen algun esport, ja sigui d’un nivell alt de competició o no.

15,3 x 23 cm
Rústica amb solapes
17,95 € / 17,26 €
Distribució: març
978-84-18114-61-8

Lo que puedes aprender de la filosofía
para ser un mejor líder
DD.AA.
El conocimiento de los grandes filósofos aplicado a la gestión
de personas.
Si echamos un vistazo a la historia reciente, vemos cuáles son las
dos perspectivas que más han conformado nuestras ideas sobre el
liderazgo: la economía, centrada en la productividad, y la psicología,
centrada en la motivación. Este libro aporta una tercera perspectiva: la filosofía, que se hace preguntas como: «¿Qué es lo bueno?»,
«¿qué es lo correcto?». Con la ayuda de grandes filósofos, haremos
que las personas y lo que significa prosperar ocupen un lugar central en el liderazgo con el fin de crear organizaciones en las que
progresen tanto las personas como las ideas y su cumplimiento.

El ciclo de la erosión

224 pàg.
15,3 x 23 cm
Rústica
19,95 € / 19,18 €
Distribució: març
9788417942960

LXC: Liderazgo en
experiencia de clientes

¿Qué debemos desaprender
para conservar el éxito?

Pere Solanellas

Pedro Eloy Rodríguez
En un lenguaje ameno y pedagógico, el
autor acerca al lector un concepto novedoso e imprescindible para el mundo de
la empresa y el desarrollo personal: el
ciclo de la erosión. Se trata de un modelo
con base rigurosamente científica pero
explicado desde una perspectiva vivencial, conectado siempre con la amplia experiencia profesional y
de vida de su autor y con las emociones y deseos del ser humano.

A pesar de que los clientes son cada vez
más exigentes, las personas que deben
prestarles sus servicios tienen menos
vocación, y también, menos paciencia.
Sin embargo, no se realiza el esfuerzo
necesario para remediar esta situación.
El objetivo de este libro es instruir sobre
cómo lo podemos conseguir, sabiendo que prestar un servicio
excelente a cada cliente, día a día y año tras año, es dificil, pero
también recompensa inmensamente.

144 pàg.		
15,3 x 23 cm
Rústica amb solapes
14,85 € / 14,28 €
Distribució: 24 març

216 pàg.		
15,3 x 23 cm
Rústica amb solapes
18,95 € / 18,22 €
Distribució: 24 març

978-84-18464-19-5
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JUVENIL
L’home que plantava arbres
Jean Giono. Il·lustrador: Francesc Viladot
Epíleg: Martí Boada. Traducció: Isabel-Clara Simó
En una comarca deshabitada i inhòspita de la Provença, un pastor solitari planta arbres, milers
ició
d’arbres. Aquesta és la història d’Elzéard Bouffier,
Nova ed sic,
t clàs
d’aques
a
un home silenciós de muntanya que, sense esper
u
pa d
ar a en ta
rar cap reconeixement a canvi, transforma el paisatge que l’envolta.

El jardí secret, 29
80 pàg. 14,5 x 21,5 cm
Tapa dura
14,90 € / 14,33 €
Distribució: 24 març
978-84-17998-86-8

Googol
Josep L. Badal. Il·lustradora: Zuzanna Celej
Googol no és el que els altres volen que sigui: vol ser qui és, diferent
dels seus pares i dels tretze germans que té. Cansat de les preguntes
de tothom, aquest ésser inclassificable emprèn un viatge iniciàtic que
el portarà a descobrir-se a si mateix i a conèixer Mundus Mundibulus,
el País de les Capxeix i Theatrum Mundi, territoris fantàstics i plens
d’amics futurs i inoblidables

L’Arca, 5
80 pàg. 15 x 23,2 cm
Tapa dura
12,95 € / 12,45 €
Distribució: 17 març
978-84-17599-96-6

L’estrany cas del detectiu Arsène Lutin
Francesc Puigpelat
Si et diguessin que unes inofensives vacances a París es poden convertir en l’aventura més emocionant de la teva vida, t’ho creuries?
Quan fa tres dies que la Marta i en Víctor Peris són a la ciutat de les
llums, reben una nota anònima que els informa del segrest dels pares.
Sort que tenen un veí molt especial: el detectiu privat Arsène Lutin.

L’Isard, 26
232 pàg. 13 x 20,5 cm
Rústica
9,95 € / 9,58 €
Distribució: 3 març
978-84-18592-01-0

Virus, bacteris i altres nanobestioles
Valentín Coronel. Il·lustradora: Cristina Picazo
A vista de microscopi habiten els éssers que realment regeixen aquest món. Unes criatures tan menudes i tan poderoses que
t’obliguen a comunicar-te per avorriment amb persones a qui no donaries ni l’hora. De fet, estem vivint un apocalipsis zombi perquè els
virus... No estan vius!
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L’opinió divergent, 3
144 pàg. 13 x 20,5 cm. Rústica
10,95 € / 10,53 €. Distribució: 10 març
CAT: 978-84-1358-118-7 CAS: 978-84-9142-440-6

INFANTIL
PATUFET, ON ETS?
BUSCA’M PER LES
FESTES POPULARS
Hugo Prades i Roger Roig
El Patufet, expert en descobrir les tradicions catalanes als infants, s’ha amagat
ara en diferents celebracions festives
de Catalunya. Confós entre la gentada,
l’hauràs de trobar a la Patum de Berga, a
l’Aplec del Caragol de Lleida, al carnaval
de Vilanova i la Geltrú, a les Decennals
de Valls, a l’Aquelarre de Cervera o a les
Falles del Pirineu. Però, alerta!, perquè
no va mai sol: també hauràs de cercar la
Patufeta, el Patufot, el Patuf i una llarga
rècula d’elements a cada làmina. Diversió garantida per a petits i grans!
Els àlbums
del Patufet, 6
24 pàg. 24 x 31 cm
Tapa dura
12,50 € / 12,02 €
Distribució: 17 març
978-84-1356-037-3

Busca’m al camp
del Barça!

13,80 €
978-84-9034-766-9

FEM UNA MONA DE PASQUA?
Roger Roig i Hugo Prades
Conte amb menys text, tot en cartró i en majúscules, per a
nens més petits.
Ei, menuts i menudes! El PatuFormat tot en cartoné,
fet us acosta les tradicions més
com el fenomen
boniques del costumari català.
editorial Caga tió!,
En aquest conte aprendreu com
d’El Patufet, amb un
es fa una autèntica mona de
gran nombre de vendes
Pasqua, de la mà del Patufet i
els seus amics.
El Patufet per
als més petits, 4
24 pàg. 20 x 18,3 cm
Tapa dura
10,50 € / 10,10 €
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Distribució: 3 març
978-84-1356-036-6
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L’Elefant, 21
176 pàg.
13 x 20,5 cm
Rústica
9,95 € / 9,57 €
Distribució: 17 març
978-84-1358-141-5

Calcetín, 174
256 pàg.
13 x 20,5 cm
Rústica
9,95 € / 9,57 €
Distribució: 3 març
978-84-9142-457-4

La banda dels llunàtics

Oliver Twist

Francesc Puigpelat. Il·lustradora: Sònia Albert

Charles Dickens. Il·lustradora: Elisa Ancori

Anita Janis trau molt bones notes i fa una colla d’activitats extraescolars: anglés, pensament computacional, guitarra, xinés,
karate, etc. De pur estrés, una nit pateix insomni. Així, comença
a visitar una psicòloga, a través de la qual començarà a descobrir moltes coses sobre ella mateixa i la seua família.
Una obra carregada de sentit de l’humor amb la qual
molts xiquets i xiquetes se sentiran identificats.

Oliver Twist es huérfano y malvive en el entorno más pobre y
marginal del Londres de 1830, un mundo donde parece que no
hay esperanza. Charles Dickens concentra en este clásico de
la literatura universal, adaptado para lectores jóvenes, realismo, humor negro y una sátira descarnada donde, a pesar de
todo, la generosidad del protagonista triunfa.
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Calcetín, 172
192 pàg.
13 x 20,5 cm
Rústica
9,00 € / 8,65 €
Distribució: 31 març
978-84-9142-458-1
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En órbita
184 pàg.
13 x 20,5 cm
Rústica
11,95 € / 11,49 €
Distribució: 24 març
978-84-9142-460-4

El enigma del grafitero misterioso

La primera oleada

Israel Campos. Il·lustradora: Anabel Herrero

Mariló Àlvarez Sanchis

¿Qué significan los misteriosos grafitis que han aparecido en las
paredes del colegio? Bea, Hugo y Natalia descubren que son anagramas… ¡con recomendaciones de libros! A la vez que se enganchan a la lectura, buscan al enigmático grafitero. ¿Lo conseguirán?
Un canto de amor a la literatura y al fomento lector entre
los niños y niñas.

Después de la Gran Guerra, la Tierra ha quedado asolada y la humanidad se ve abocada a poner en marcha un proyecto de evacuación del planeta. Los jóvenes escogidos se trasladarán a una
colonia en la Luna, donde prepararán la llegada del resto de la
población. Pero no todo es lo que parece...
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INFANTIL
ABECEDARI DE CEL I TERRA
Vanesa Amat. Il·lustradora: Judit Piella
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Els infants senten fascinació per tot el que s’amaga al cel i
a la terra: es fixen en animalons petits, baden observant
un núvol... A l’Abecedari de cel i terra hi ha textos sobre
animals, plantes, objectes o fenòmens meteorològics
que podem veure quan alcem la vista o mirem a sota els
peus. Per cada lletra trobem una paraula, una poesia i
una petita curiositat.

64 pàg.
21 x 21 cm
Rústica amb solapes

9,50 € / 9,13 €
Distribució: 17 març
978-84-9766-731-9

SI AVUI VENS AL BOSC...
Un any màgic a l’arbreda amb poemes
per llegir i detalls per trobar
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Rachel Piercey. Traducció: Aina Olivé Busquets
Il·lustradora: Freya Hartas
Viu la meravella del dia a dia de la natura amb aquest primer llibre de poesia
que explora l’any màgic del bosc. Amb
poemes de l’aclamada escriptora Rachel
Piercey, embarca’t en un viatge de primavera amb amics per conèixer, llocs
per explorar i coses per trobar al llarg del camí.

El meu bosc és ple d’animals,
de tota mena i traça.
Ens aturem aquí una estona
per observar què hi passa?

Fora de col·lecció
48 pàg. 25,6 x 31 cm
Tapa dura

14,96 € / 14,38 € (aprox.)
Distribució: 3 març
978-84-1356-005-2

ELS OCELLS
Observar-los. Comprendre’ls. Protegir-los.
Michel Luchesi
Traducció: Francesc Massana Cabré. Il·lustrador: Maud Bihan
Molts ocells viuen a prop teu, dins el teu jardí o al teu barri. Segur que t’agrada veure’ls
volar i cantar!
Amb aquesta guia et convidem a aprendre a observar els ocells, a construir una caixaniu i una menjadora o, fins i tot, a ajudar-los quan estan ferits.
El llibre conté 36 fitxes que et presentaran els ocells més comuns de les nostres terres,
de manera que els podràs reconèixer fàcilment.

Fora de col·lecció
96 pàg. 22 x 16 cm
Rústica amb solapes
13,50 € / 12,98 € (aprox.)
Distribució: 17 març

CAT:
978-84-1356-035-9
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CAS:
978-84-16918-90-4
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INFANTIL
Ada Lovelace i la informàtica
Roger Canavan. Il·lustradora: Annaliese Stoney
Acompanyem la famosa matemàtica Ada Lovelace en les seves
increïbles aventures!
L’Ada Lovelace va ser la primera persona en proposar l’ús de
la màquina analítica de Charles Babbage tal com funcionen els
ordinadors moderns i va crear el primer programa informàtic.
Vols saber-ne més?

La biblioteca dels ratolins
144 pàg. 13 x 20,5 cm
Rústica
11,95 € / 11,49 €
Distribució: 1 març
CAT: 978-84-17599-88-1

CAS: 978-84-9142-431-4
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Charles Darwin i l’evolució
Ian Graham. Il·lustradora: Annaliese Stoney
Acompanyem el famós científic Charles Darwin en les seves
increïbles aventures!
Charles Darwin va recórrer el món estudiant criatures excepcionals i va desenvolupar la teoria de l’evolució de les espècies
per selecció natural. Vols saber-ne més?

La biblioteca dels ratolins
144 pàg. 13 x 20,5 cm
Rústica
11,95 € / 11,49 €
Distribució: 1 març
CAT: 978-84-17599-92-8

CAS: 978-84-9142-435-2

La Júlia em fa de mama
Tessa Julià. Il·lustrador: Roger Zanni
L’Òscar té nou anys i viu amb la Júlia, la seva mare d’acollida. Sortir de
la residència per anar a viure a una nova llar pot ser molt emocionant.
I si, a més d’una mare, guanyes uns avis simpàtics i divertits, la vida
no et pot somriure més! L’Òscar escriu la seva història i explica com
la família no té res a veure amb la sang, perquè família és estimar.

La formiga, 114
144 pàg. 13 x 20,5 cm
Rústica
9,00 € / 8,65 €
Distribució: 24 març
978-84-18592-05-8

Si demanes ajuda a la bruixa bona d’un conte
Àfrica Ragel. Il·lustrador: Kim Amate
En Vito Fearful, la Bilsa Sparrowhead i l’Edul Chard van escriure una
carta a la bruixa del conte que el pare d’en Vito li explicava cada nit.
Cap dels tres nens no era feliç a casa, i necessitaven que Madame
Dépannage els ajudés. Però no s’imaginaven que, quan es convoca
un personatge de conte, també es desencadenen tres malediccions.

20
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La formiga, 113
176 pàg. 13 x 20,5 cm
Rústica
9,00 € / 8,65 €
Distribució: 24 març
978-84-18592-06-5

INFANTIL
GRÀCIES.
HISTÒRIA D’UN VEÏNAT
Rocio Bonilla
Gràcies a una avaria d’Internet, la vida del veïnat
canviarà del tot.
Gràcies a la valentia i la curiositat, els veïns i les veïnes
arribaran lluny, molt lluny. I
ho faran junts.
Una història sobre com un
petit detall pot millorar les
nostres vides. Una història
sobre tots nosaltres.

GRAN ACCIÓ PROMOCIONAL
- Bosses de paper
- Joc de l’oca:
Gràcies. Història d’un veïnat
- Vinils en llibreries
- Campanya audiovisual
en llibreries
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+ INFO AL QR

Avis, piranyes i altres històries
15,95 €
Àlbums il·lustrats
48 pàg. 23 x 29 cm
Tapa dura
15,95 € / 15,34 €
Distribució: 3 març

CAT:
978-84-18592-04-1

CAS:
978-84-9142-462-8

CAT:
978-84-17599-61-4
CAS:
978-84-9142-396-6

QUÈ T’HA PASSAT?
Josep Gregori. Il·lustradora: Seta Gimeno
Una història tendra i valenta sobre
l’assetjament escolar
En Martí és un nen molt alegre, però últimament
no va tan content a escola. Què li deu passar?
Gràcies a l’àvia, la família s’adonarà del que passa i parlarà amb l’escola per a posar-hi solució.

Àlbums il·lustrats
32 pàg.
24 x 25 cm
Tapa dura
15,95 € / 15,34 €
Distribució: 10 març
CAT: 978-84-18592-07-2

CAS: 978-84-9142-467-3
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INFANTIL
Tami, el maquinista
Núria Parera. Il·lustrador: Dani Torrent
Perquè tothom té dret a canviar de rumb i trobar camins alternatius que permetin viure
amb plenitud.
En Tami és el maquinista més impecable de la xarxa
ferroviària. Condueix sempre concentrat, sense aixecar la mirada ni gosar mirar més enllà de les vies.
Així li ho havia ensenyat el Cap dels Maquinistes i
ell, és clar, era el millor dels alumnes. Fins que un
dia, dissortadament – o no – , el seu tren descarrila.
I si altres camins fossin possibles? Quina vida i quins
paisatges descobrirà aixecant la mirada per sobre
les vies platejades?

36 pàg.
23 x 27 cm
Tapa dura
15,95 / 15,34 €
Distribució: 24 març
CAT:
978-84-120808-4-1

CAS:
978-84-120807-6-6

Una història d’indians
Joan Portell Rifà. Il·lustrador: Sebastià Serra
En Martí, en Marcel, en Karim i la Sheila
tenen un amagatall secret en un extrem
t
n
amagat del jardí d’una gran casa. Quan
a
n
io
c
Una emo
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u
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s’assabenten que s’ha mort el propietaaventu
s
als poble
ri de la mansió, decideixen explorar-ne
sme
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l’interior. L’amo, el vell Maristany, era
molt ric. El seu avi havia fet una gran fortuna a Cuba i per això li deien l’indià o també, l’americanu. El que el Martí i la seva colla no saben és que
ells no són els únics que volen entrar dins la casa... l’herència
del vell Maristany està en joc!
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Novel·la gràfica infantil, 7
68 pàg.
16 x 21,5 cm
Rústica
14,00 € / 13,46 €
Distribució: 10 març
978-84-9191-167-8

Maria,
la trementinaire

La Coloma, en Jan-roy i
el Misteri de Boumort

Dolors Salvador
Il·lustradora: Marta R. Gustems

Vanesa Freixa Riba

L’àvia i la mare de la Maria són
trementinaires. A la Maria també
li agraden les herbes remeieres i
aquest any s’ha fet una farmaciola i ha après a fer ungüents, olis guaridors, tintures i maceracions. Vols aprendre’n tu també?

Només des de la innocència pot sortir
l’anhel autèntic per trobar la veritat.
La Coloma i l’Om, empesos per saber si
l’avantpassat de l’Om havia estat el lladre
del batall, començaran una gran aventura
on hauran d’escoltar la natura d’una manera profunda per descubrir el misteri de Boumort.

El trebinell, 3
52 pàg. 20 x 20 cm
Tapa dura
12,00 € / 11,54 €
Distribució: 17 març

112 pàg.		
17 x 24 cm
Tapa dura
19,85 € / 19,09 €
Distribució: 31 març

9788412224054
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INFANTIL
ETIQUETES
Joan Turu
A la Neus li diuen que és una nena petita, mentidera, de
pell blanca, campiona... li pengen cada dia un munt
u é s un
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En Joan Turu, un dels il·lustradors més destacats del
nostre país, ens convida a pensar sobre els estereotips
que ens imposem uns als altres. Ens limiten, ens acomoden,
ens separen i ens dificulten canviar? Una reflexió extraordinària i
necessària per compartir petits i grans!
Campanya de promoció a llibreries i xarxes socials.
32 pàg.
24 x 27 cm
Cartoné

14,96 € / 14,38 €
Distribució: 10 març
978-84-18288-12-8

La Caputxeta vermella
Philippe Lechermeier
Il·lustrador: Bérengère Delaporte
Traducció: Mercè Guitart
La Caputxeta Vermella s’endinsa dins
del bosc, vols acompanyar-la i visitar la
casa de la seva àvia?
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CAT: 978-84-18288-07-4

Cada doble pàgina es desplega en
pop-up creant una il·lustració gegant
CAS: 978-84-18288-09-8

Els tres porquets
Philippe Lechermeier
Il·lustradora: Amélie Dufour
Traducció: Mercè Guitart
Els tres porquets
canten i ballen, vols
entrar dins les seves
casetes i fugir del
llop?

CAT: 978-84-18288-08-1

CAS: 978-84-18288-10-4

Bocabajo
Alba Dalmau. Il·lustradora: Cinta Vidal
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Un día el mundo empezó a tambalearse y todo voló por los aires.
Cuando el mundo paró de temblar,
todo estaba descolocado y mi gata
Caliua había desaparecido.
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UNITAT:
Els meus contes
desplegables
36 pàg.

22,6 x 17,5 cm. Cartoné
13,95 € / 13,41 €
Distribució: 3 març

32 pàg.
24 x 28,8 cm
Cartoné
15,95 € / 15,34 €
Distribució: 17 març
978-84-18288-13-5

Capgirat

15,95 €
978-84-121080-8-8
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INFANTIL
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Jacques Goldstyn

L’àvia tota la vida que ha fet mitja. És el
que més li agrada del món. I decideix que
donarà la primera bufanda que va fer, quan
era molt petita, a la seva neta… però les coses no sempre
surten com una s’espera. Però al final, com una metàfora de
la vida, tot torna a començar…
Simbolet
84 pàg.
22,8 x 15,1 cm
Tapa dura
15,00 € / 14,42 € (aprox.)

Distribució: 17 març
9788415315933

No sé què em passa
Suzanne Lang. Il·lustrador: Max Lang
En Jim Panzé no sap què li passa. Li donen tot
de coses, però lluny de fer-lo feliç, encara el
fan enfadar més… fins que s’adona que el que
necesita per estar content és… un amic.
Aquest és un llibre sobre les emocions dels
més petits. Moltes vegades els infants a aquestes edats es mostren irritables, tristos, enfadats,
rondinaires…i simplement están cansat o no tenen set
o tenen set… no saben què els passa…
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Simbolet
22 pàg. 22 x 21 cm
Cartró
13,00 € / 12,50 € (aprox.)
Distribució: 17 març
9788415315971

Unicorns: Màgia i fantasia
Xavier Piñas
Descobreix el món màgic dels unicorns de la mà de
l’il·lustrador Xavier Piñas.
El llibre és un recull dels unicorns més fantàstics. En trobareu
de grans i de petits. Amb ales i sense. N’hi ha que són divertits
i burletes i d’altres que són seriosos i molt poderosos, però tots
tenen una cosa en comú: la seva bondat immensa i la capacitat
d’alegrar-nos la vida amb el seu món de color i la seva màgia.
L’obra va dirigida als més petits i conté il·lustracions espectaculars, acompanyades de descripcions de fàcil lectura i comprensió.

Base Kids
64 pàg. 25,5 x 31 cm
Tapa dura
18,90 € / 18,17 €
Distribució: 24 març
978-84-18434-48-8

El Barato i les sabatilles màgiques
Monika Escuer Ros. Il·lustradora: Monika Escuer Ros
La Paola només té onze anys, però frisa des de fa molt de temps per
calçar-se unes sabatilles de punta i ballar com una gran ballarina. I
què millor que les sabatilles de punta d’El Barato, la botiga més màgica
de la ciutat de Reus?
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Contes màgics
de Reus, 2
24 pàg. (aprox.)
17 x 24 cm
Rústica
9,90 € / 9,52 €
Distribució: 17 març

978-84-16342-47-1

INFANTIL
En la ment de Sherlock Holmes.
El cas del tiquet misteriós

Prix SNCF du Polar 2021

Cyril Lieron i Benoit Dahan
Un simple diagnòstic mèdic del Dr. Watson revela resultats inesperats...
El descobriment d’una entrada a un espectacle molt especial i d’una misteriosa
pols a la roba de la víctima fan que Sherlock Holmes intueixi que aquesta no
és l’única d’una conspiració a gran escala. Sembla que l’estranya desaparició
d’alguns londinencs té relació amb les representacions d’un mag xinès. Altres
entrades trobades confirmaran les sospites del detectiu...

Anna Ànec 12. El misteri del paper de vàter
Care Santos i Dani Cruz
L’Anna Ànec confinada a casa!
L’Anna Ànec s’ha hagut de quedar a casa perquè la seva tutora, la Titània, ha
donat positiu. Està avorrida tot i que al seu entorn passen moltes coses: les tres
amigues estan concentrades a ajudar la Sarai a preparar una exposició oral i
cada tarda parlen una bona estona per videoconferència. No és el mateix que
veure’s al parc, però s’ho passen bé. També es concentren a inventar històries de
ficció, els deures que els ha posat la seva mestra per als dies d’aïllament a casa.

Txak! Desendolla’t!
Toni Vinyes
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Es bo descansar de tanta pantalla!
De vegades penseu que els nens passen massa hores enganxats a dispositius mòbils. Ho heu provat tot, però rebutgen els llibres i els avorreixen les activitats extraescolars. Què
podeu fer? Oferiu-los TXAK!: manualitats, retallables, contes, entreteniments,
enigmes, jocs clàssics i inventats, i una bona pila de coses més. I no us n’allunyeu
gaire, us enganxarà també a vosaltres!

Marsupilami 0. Captureu un Marsupilami
Franquin, Batem, Colman i Cerise
Volum elaborat per celebrar el 50 aniversari del Marsupilami.
Està format per gags produïts per André Franquin que havien estat inaccessibles per al públic. A excepció del Niu del Marsupilami, trobem
EDICIÓ
aquí totes les històries fundacionals d’un univers que va permetre
L.
E SPECIA e
el mit
Franquin i Natem elaborar les noves aventures d’aquest mític perL’inici d
il ami
Marsup
sonatge. Per tant, és la base del mite. En aquestes historietes veiem
com evolucionen la morfologia i el caràcter de l’animal.

Els Barrufets i el Poble de les Noies 4.
Tornar a començar
Pierre Culliford “Peyo”
Una nova aventura on l’esperit dels Barrufets, la bondat i el bon humor, és present contínuament!
Després de la destrucció del seu poble, les Noies Barrufets es veuen obligades
a buscar un nou lloc per viure. Després d’explorar per tot el bosc durant molt
de temps, descobreixen un lloc idíl·lic. Però aquest indret aparentment segur
podria amagar un perill insospitat ...
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En la ment de
Sherlock Holmes, 1
48 pàg. 21,5 x 29,5 cm
Tapa dura
15,00 € / 14,42 €
Distribució: 24 març
978-84-18434-41-9

Anna Ànec, 12
144 pàg.
14 x 20,5 cm
Tapa dura
12,00 € / 11,54€
Distribució: 24 març
978-84-18434-42-6

Activitats
48 pàg.
21 x 29,7 cm
Tapa dura
8,90 € / 8,56 €
Distribució: 24 març
978-84-18434-43-3

Marsupilami, 0
48 pàg.
21,5 x 29,5 cm
Tapa dura
14,00 € / 13,46 €
Distribució: 24 març
978-84-18434-40-2

Els Barrufets i el
Poble de les Noies, 4
48 pàg. 21,5 x 29,5 cm
Tapa dura
15,00 € / 14,42 €
Distribució: 24 març
978-84-18434-44-0
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DIA DE
LA DONA
8 DE MARÇ
FEMINISME
DE BUTXACA

ELS HOMES
M’EXPLIQUEN COSES

12,50 €
978-84-15307-59-4

16,00 €
978-84-15307-51-8

I TU, ETS FEMINISTA?

DAMES, REINES,
ABADESSES

10,95 €
978-84-9026-843-8

ESTIMA EL TEU COS
14,00€
9788412108095

19,00 €
978-84-7246-164-2

NENES QUE VAN IMAGINAR
ALLÒ IMPOSSIBLE
(I HO VAN ACONSEGUIR)
15,95 €
CAT: 978-84-17599-41-6

CAS: 978-84-9142-356-0

VIATGERES I
ESCRIPTORES
18,00 €
978-84-9766-642-8
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100 DONES CATALANES
22,00 €
978-84-949592-1-9

REEDICIONS
JOSEP
22 €
978-84-15315-91-9

LLEGENDES DE MAR
DE LA COSTA BRAVA
19,00 €
978-84-938743-3-9

SORTIR DE L’ARMARI
LINGÜÍSTIC

100 QÜESTIONS
SOBRE L’UNIVERS

16,50 €
9788415695561

14,70 €
978-84-9034-690-7

100 CIMS

EL SENYOR BELLO
I L’ELIXIR BLAU

22,90 €
978-84-9034-796-6

17,00 €
9788483307687

EL JARDÍ SECRET

LA BALLARINA

19,80 €
978-84-17998-41-7

12,00 €
978-84-17998-22-6
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Indústria 64, entl 1a
08025 Barcelona
T: 932 096 941
info@xarxadellibres.cat
www.xarxadellibres.cat

Àgora Solucions Logístiques, SL
T: 902 109 431
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