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Amb aquestes mans
Escrits sobre autors catalans contemporanis
Arnau Pons. Pròleg: Blanca Llum Vidal. Epíleg: Marçal Font

Amb aquestes mans és una compilació dels textos d’assaig sobre literatura que 
Arnau Pons ha escrit al llarg de la seva llarga trajectòria com a analista i crític. 
Dividit en quatre parts, el llibre comença amb la trilogia ‘Catalunya en un tríptic’, 
que Pons va elaborar per a la fira de Frankfurt, on fa un repàs de l’estat de la 
qüestió de la literatura catalana al llarg dels diversos segles d’existència.
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POESIA

Reduccions 116
Monogràfic dedicat a Antònia Vicens

El monogràfic d’aquest número està dedicat a Antònia Vicens (Santanyí, 
1941). Vicens va irrompre en el panorama poètic als 68 anys, després d’una 
llarga trajectòria com a narradora, amb Lovely (2009), editat per Eumo i 
on també va publicar Fred als ulls (en curs) el 2015. La poesia de Vicens 
ha merescut premis com el Cavall Verd de l’AELC o el Nacional de Poesía 
del Ministerio de Cultura d’Espanya. A més de publicar un cicle inèdit de 
poemes d’Antònia Vicens, el monogràfic inclou estudis de Sebastià Perelló, 
Maria Palmer, Roser Casamayor i Pol Guash i una extensa entrevista a la 
poeta a càrrec de Maria Palmer. 

El so de la flauta de jade
Jesús Giron Araque

Jesús Giron Araque aprofundeix en la seua passió per la literatura 
i la cultura xinesa, fins al punt d’acompanyar alguns títols amb ver-
sions en aquell alfabet. Així, El so de la flauta de jade s’inscriu en 
la llarga tradició de poesia occidental influïda per la poesia orien-
tal, que ha donat fruits ben importants en la literatura catalana.

Revista Reduccions
256 pàg. 13,5 x 20,5 cm
Rústica
28,00 € / 26,92 €
Distribució: 26 maig
1166160220005  

Una nit sense vent
Mercé Claramunt

Mercé Claramunt és una de les veus de la poesia catalana. Ha 
estat membre del Consell de Redacció de la revista literària 
L’Aljamia i del col·lectiu Alba M. A més de la poesia, ha publicat 
també relats breus i contes infantils. Una nit sense vent és un 
poemari íntim en clau femenina.

Bromera Poesia, 148
72 pàg. 
15 x 23,2 cm
Rústica
15,95 € / 15,31 €
Distribució: 5 maig
978-84-1358-157-6  

Premi Maria Beneyto de Poesia

Bromera Poesia, 147
72 pàg. 
15 x 23,2 cm
Rústica
15,95 € / 15,31 €
Distribució: 5 maig
978-84-1358-156-9  

Premi Festa d’Elx de Poesia

La part del foc
Pol Guasch. Pròleg de Marina Garcés

Aquest poemari de Pol Guasch (Tarragona, 1997), graduat en Es-
tudis literaris per la UB i que actualment investiga al King’s Colle-
ge de Londres, és una reescriptura del llibre homònim de Maurice 
Blanchot en clau amorosa, en una altra llengua, amb una altra 
forma i des d’un altre temps.

Poesia, 249
88 pàg. (aprox.)
13,5 x 20,5 cm
Rústica amb solapes
11,00 € / 10,58 €
Distribució: 19 maig
978-84-17998-88-2 

XLIV Premi de Poesia Catalana 
Josep M. López-Picó  de la Vila de Vallirana 2020

Assaig, 2
312 pàg.
16 x 22,5 cm
Rústica amb solapes
20,00 € / 19,20 €
Distribució: 19 maig
978-84-18693-01-4  

Lovely 
14,00 €
9788497666732
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ALBERTINE DESAPAREGUDA, II – Volum XII
Marcel Proust. Traducció: Josep Maria Pinto 

En el procés de dol per la mort de l’Albertine, el 
protagonista decideix marxar de París i anar a 
un escenari ben diferent: Venècia, un indret amb 
què havia somiat des de petit però que no havia pogut visitar fins 
ara. A la ciutat dels canals, el narrador retroba la tranquil·litat i 
l’energia, i es deixa seduir no només per la bellesa dels carrers, 
dels palaus i de les places, sinó també de les noies que va trobant 
a cada cantonada. 
En el viatge de tornada, el narrador s’assabenta del compromís 
d’en Saint-Loup amb la Gilberte Swann, i a continuació decideix 
passar una temporada als afores de Combray, a casa d’ella, que 
ara ja és una dona casada. Allà sovintegen les confidències entre 
tots dos.
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FICCIÓ

LA FORMACIÓ D’UNA MARQUESA 
Frances Hodgson Burnett. Traducció: Marta Pera Cucurell   

Emily Fox-Seton —que té trenta-quatre anys, està sola al món i viu en una pensió de mala 
mort— es guanya la vida fent encàrrecs per a dames de l’alta societat londinenca. Però 
com que és enormement pràctica i té molt bon cor, de mica en mica es va convertint en  
imprescindible. Per això, una d’aquestes dames li demana que 
l’acompanyi a la seva mansió al camp, on ha de tenir lloc una 
gran festa amb el bo i millor de la socie-
tat anglesa. Allà coincidirà amb el mar-
quès de Walderhurst, un dels solters més 
cobejats del país, a qui totes les noietes 
presents a la festa intentaran enlluernar. 
Però el marquès no té especial interès 
a casar-se. Si més no, això és el que es 
pensava fins ara. 

Club Victòria, 3
352 pàg. (aprox.)
15 x 23 cm
Tapa dura folrada
 24,00 € / 23,08 € (aprox.)
Distribució: 26 maig
978-84-17998-62-2  

EHRENGARD
Isak Dinesen. Traducció: Maria Rossich 

Karen Blixen escriu sense pensar en la crítica literària o en les estruc-
tures acadèmiques: ella explica contes o faules, històries amb ressons 
medievals o populars, tal com les explicava  als seus convidats quan la 
visitaven a la plantació de Kènia. Precisa-

ment, allà era coneguda com «la senyora que parla com la pluja».
Ehrengard és una de les seves obres més personals i més ro-
dones: una història amb princeses, palaus i malvats, una faula 
deliciosa sobre el mite de Don Joan amb una volta més irònica, 
més seductora, més a l’estil Blixen. 
Her Cazotte, un pintor amb fama de ser el seductor més captiva-
dor de les corts europees, queda encisat per la bonica Ehrengard, 
una noia virginal i gens voluble. Com pot fer-s’ho per seduir-la? 

Petits Plaers, 18
144 pàg. (aprox.)
11,5 x 18 cm
Rústica amb solapes
15,00 € / 14,42 € (aprox.)
Distribució: 12 maig
978-84-17998-90-5  

El cercle de Viena, 87
176 pàg. (aprox.)
14,5 x 21,5 cm
Rústica amb solapes
18,50 € / 17,79 € (aprox.)
Distribució: 26 maig
978-84-17998-89-9  

Una novel·la
intrigant
de l’autora
d’El jardí secret,
que comença
com la Ventafocs
i acaba com
Rebecca

L’últim conte 
d’Isak Dinesen,
i el que més 
s’estimava

Coincidint amb el 150è aniversari 
del naixement de Marcel Proust
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Apostroph Narrativa
312 pàg.
15 x 21 cm
Rústica amb solapes
18,00 € / 17,30 € (aprox.)
Distribució: 12 maig
CAT: 978-84-122549-0-7 

CAS: 978-84-122549-1-4

L’horror
Hi ha un límit moral entre la necessitat
de combatre i el plaer de l’extermini?
Juan Luis Martínez González

De Sarajevo a Mostar, trinxeres, franctiradors, 
mercenaris, milicians al·lucinats, periodistes a la recerca de si 
mateixos, mafiosos adolescents i víctimes d’una massacre con-
sentida per occident, ciutats assetjades que serveixen d’escenari 
a un retrat de la condició humana en el seu costat més fosc. En 
plena Guerra de Bòsnia.

Isabel escrigué lo llibre
Rosa Sanchis

Durant el segle XV, València es va convertir en un dels centres 
culturals i econòmics més importants de la Mediterrània. Davant 
del portal dels Serrans, es va construir un convent en el qual van 
confluir les passions creatives del Segle d’Or, els debats religio-
sos i, també, la perplexitat per les injustícies del seu temps. Al 
centre de tot això, sobreïx la figura d’Isabel de Villena, abadessa 
del convent de la Trinitat i autora d’una de les obres culminants 
de la literatura medieval, el Vita Christi, un biografia de Jesús que 
dona un protagonisme inesperat a les dones de la Bíblia.

L’Eclèctica, 317
208 pàg.
15 x 23,2 cm
Rústica
19,95 € / 19,15 €
Distribució: 5 maig
978-84-1358-160-6 

L’Eclèctica, 318
176 pàg.
15 x 23,2 cm
Rústica
19,95 € / 19,15 €
Distribució: 5 maig
978-84-1358-155-2

Llibre de morts
Jordi Colonques

A un dels barris més populars i gentrificat de la ciutat de Valèn-
cia, troben morta a sa casa una anciana de huitanta-tres anys. 
Quan la descobreixen gitada al llit fa un parell de dies que ha 
perdut la vida. La vella no presenta signes de violència, ha mort 
per causes naturals. Així és com acaben els nostres vells, esgo-
tats i sols a les seues cases. I ningú no se’n sorprén.

No puc viure sense tu
Vicent Sanz

Teresa i Jaume són una parella jove que ha heretat una antiga 
masia. En aquesta casa posaran a prova les seues fantasies se-
xuals fins a arribar al punt de muntar un negoci: una casa del 
plaer amb clientela exclusiva que vulga explorar la seua sexua-
litat i l’intercanvi de parelles.

L’Eclèctica, 319
176 pàg.
15 x 23,2 cm
Rústica
19,95 € / 19,15 €
Distribució: 26 maig
978-84-1358-162-0

Premi Isabel de Villena
Premis Ciutat de València

Premi de Narrativa
Antoni Bru

Premi de Literatura Eròtica 
de la Vall d’Albaida

30 anys de

l’inici de les

Guerres de

Iugoslàvia 
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LA MORT A LES SEVES MANS  
Ottessa Moshfeg. Traducció: Alba Dedeu  

Mentre camina amb el seu gos per un bosc solitari, una 
dona gran es troba una misteriosa nota manuscrita. 
«Es deia Magda. Ningú no sabrà mai qui la va matar. 
No vaig ser jo. Aquí hi ha el seu cadàver». De fet, el 
cadàver no hi és però la narradora queda profunda-
ment commoguda: fa poc que ha mort el seu marit i 
que viu al barri, i no sap què fer.
Obsessionada amb el misteri, s’imagina qui era Magda, 
s’inventa uns sospitosos d’assassinat i els possibles motius del crim. 
Curiosament, les seves suposicions es van confirmant en la realitat fins 
al punt que ella mateixa —amb el seu passat fosc— també hi acaba 
quedant involucrada.
Ottessa Moshfegh, un dels talents literaris més provocatius d’avui dia.

Distribució: 26 maig 
978-84-18197-74-1

Narratives, 131
272 pàg. (aprox.)
13,8 x 21,3 cm
Rústica amb solapes
18,90 € / 18,17 € (aprox.)

OSTATGES  
Nina Bouraoui. Traducció: Anna Casassas  

«Em dic Sylvie Meyer. Tinc cinquanta-tres anys. Soc mare de dos 
nens. Fa un any que em vaig separar. Treballo a la Cagex, una empresa 
de cautxú. Dirigeixo la secció d’ajustaments. No tinc antecedents penals.»
La Sylvie és una dona corrent, modesta, puntual, treballadora; una dona senzilla amb la 
qual sempre es pot comptar. Quan el marit la va deixar, no va dir res, no va plorar. Quan 
el seu cap li va demanar que vigilés els altres empleats, ho va fer, no va protestar: va 
actuar com esperaven els altres.
Fins aquest matí, quan l’ha aclaparat tota aquesta violència del món, dels altres, la seva 
soledat, la injustícia. En una nit, ho ha destruït tot.
Aquesta és una història sobre el sotmetiment i l’alliberament.

17,00 € / 16,35 €
Distribució: 5 maig
978-84-122839-7-6

162 pàg. (aprox.)
21 x 14 cm
Rústica

El llibre de l’estiu
Tove Jansson. Traducció: Montserrat Vallvé Viladoms 

El llibre de l’estiu combina vivències, humor i filosofia. Amb 
una prosa evocadora, Jansson ens transporta a una remota illa 
del golf de Finlàndia per explicar-nos l’especial relació entre una dona gran 
i la seva neta, Sophia. La novel·la, plena de reflexions sobre l’amor, l’esperit 
vitalista i la mort, ha esdevingut un clàssic modern de la literatura escandinava.
Tove Jansson és coneguda mundialment per ser la creadora dels Mumins.

Premi
Anaïs Nin 2020

Narratives, 132
184 pàg.
13,8 x 21,3 cm
Rústica amb solapes
17,90 € / 17,21 € (aprox.)
Distribució: 31 maig
978-84-18197-76-5  

Una tercera i

arrasadora novel·la. 

Una barreja de 

novel·la negra i 

humor macabre

«Nina Bouraoui

signa una forta 

novel·la social

i política» 

L’Express

«És una novel·la

meravellosa,

preciosa i 

intel·ligent, i

molt divertida.»

Philip Pullman
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Estimat Ramon 
Ramon Cotrina i altres 

Un homenatge a Ramon Cotrina i Puig
Amics i deixebles reten homenatge a aquest polifacètic home de lletres, tras-
passat dies després de la diada de Sant Jordi de l’any 2020. A través dels seus 
escrits, i també de textos esparsos de persones que el van tractar, ens acos-
tem a la figura d’un home compromès i molt estimat al nostre país. 

Narrativa, 76
192 pàg. (aprox.)
14,5 x 21,5  cm
Rústica amb solapes
19,00 € / 18,27 € (aprox.)
Distribució: 19 maig
978-84-17998-98-1  

Blanc 
Gerard Prohias

Dos joves inicien la seva amistat en un Empordà de drogues i carreteres es-
tretes, el dels primers anys vuitanta del segle XX, emprenent un viatge vital 
que acaba a la Toscana d’avui. Tot definit amb el color blanc com a símbol del 
silenci que inicia i fineix les coses, i amb la bellesa i la violència com allò que 
irromp i conforma les vides dels protagonistes.
Chopin, Rimbaud, l’art, la bellesa... poden salvar-nos de les malvestats de la 
vida? És aquesta la pregunta que la Valeria i en Joan no sabran respondre mai.

Voliac, 70
194 pàg. 
14 x 21 cm
Rústica amb solapes
17,00 € / 16,35 €
Distribució: 5 maig
978-84-122228-4-5 

Art brut  
Raquel Picolo 

L’Ares escriu un diari per al seu fill, Víctor, que està ingressat en un centre 
de desintoxicació. De jove ella també va haver d’ingressar per problemes de 
salut mental i evoca els anys de lluita per trobar el seu lloc amb un diagnòs-
tic psiquiàtric. Li explica la història dels malalts de la planta de psiquiatria, 
uns amb millor pronòstic que d’altres, però gairebé tots tocats en positiu 
per l’experiència artística. Colpidora, poderosa, profunda, íntima i propera, 
amb una mirada inèdita Art brut ens parla de l’art com una eina potent de 
superació i creixement, sobretot en les persones afectades per malalties 
mentals, que són un percentatge important de la societat  

Voliac, 71
198 pàg. 
14 x 21 cm
Rústica amb solapes
17,00 € / 16,35 €
Distribució: 5 maig
978-84-122228-8-3 

Mentre durin les espelmes 
Josep Rodríguez Ferrer

En Víctor és un fantasma que resideix al Cementiri del Poblenou, passa el 
temps amb altres fantasmes fins que una nit de Walpurgis topa amb en Joel, 
un jove de les Terres de l’Ebre que viu al Barri Gòtic: l’impacte inicial deixa 
pas a una història d’amor LGTBI  sense límits.
La prosa senzilla i àgil de l’autor ens porta el primer BL (Boys Love) de la 
literatura catalana, amb una història que mescla elements sobrenaturals 
amb la quotidianitat d’una relació LGTBI a la Catalunya del segle XXI, amb 
referències al manga,  la literatura especulativa,  crossover i pulp de quali-
tat que farà les delícies dels amants d’aquests gèneres.

Retorn al sol, 13
190 pàg. 
14 x 21 cm
Rústica amb solapes
16,50 € / 15,87 €
Distribució: 5 maig
978-84-123441-0-3 

Quin és el preu d’un 
amor sense límits quan 
creues tots els límits?
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Rústica amb solapes
17,90 € / 17,21 €
Distribució: 12 maig

El Fil d’Ariadna, 121
288 pàg. (aprox.)
13,8 x 21,3 cm

SOLTERES I ENCANTADES
Sobre l’estigma de la solteria femenina i com esquivar-lo
Núria Viladomat

Un dia d’estiu, l’autora busca a Google «solteres Barcelona» amb la intenció de trobar 
noves amistats femenines. Tots els resultats que li apareixen són pàgines de cites. És 
a dir, si estava soltera, la societat li deia que el que en realitat buscava i necessitava 
era una parella. Així comença aquest assaig fresc i revelador que parla de l’estigma 
de no tenir parella, sobretot després de la trentena. I de la falsedat de l’amor romàn-
tic, on la parella és imprescindible per assolir la felicitat i una promesa de vida plena. 
Núria Viladomat ens ofereix l’ocasió de deixar enrere els prejudicis respecte a la sol-
teria i canviar el victimisme personal i social per una actitud vital i favorable. 

PROBLEMES DE GÈNERE
El feminisme i la subversió de la identitat
Judith Butler. Traducció: Bel Olid

Amb aquest llibre Judith Butler, alhora brillant intel·lectual i activista militant, va fun-
dar la teoria queer i va marcar el camí a tots els pensadors que posteriorment han fet 
estudis sobre el gènere. Poques obres han estat tan llegides, seguides i debatudes en 
els darrers cinquanta anys com aquesta. Butler hi critica la idea essencialista segons la 
qual les identitats de gènere són immutables i estan arrelades en el cos, en la naturale-
sa o en una heterosexualitat normativa. Afirma que conceptes com «masculí» o «feme-
ní» no estan fixats biològicament sinó preestablerts culturalment. El gènere, per tant, 
no prové d’una realitat prèvia sinó que és el resultat d’una influència social reiterada.

Rústica amb solapes
15,00 € / 14,42 € (aprox.)
Distribució: 31 maig

978-84-18197-75-8Inspira
144 pàg. (aprox.)
13,8 x 21,3 cm

978-84-18197-50-5 

Rústica amb solapes
16,00 € / 15,38 € (aprox)
Distribució: 12 maig

Apostroph Assaig
176 pàg. (aprox.)
15 x 21 cm

BÒSNIA, LA GUERRA QUE
NO ENS VAN EXPLICAR
Joan Salicrú

La pitjor conseqüència de la Guerra de Bòsnia, a banda dels seus cent 
mil morts, 35.000 desapareguts i un milió llarg de desplaçats, va ser la 
consolidació d’un país dividit en tres comunitats ètniques i  la desaparició de la noció de 
multietnicitat, el tresor més preuat de “la petita Iugoslàvia”, com se l’havia arribat a ano-
menar per ser una reproducció en petit de l’estat creat per Tito. 
25 anys després de l’inici del conflicte, aquest llibre pretén però desmuntar el mite segons 
el qual aquesta va ser una guerra ètnica. I també, de fet, la pròpia existència de tres pobles 
amb grans diferències entre si, la suposada causa per justificar el “conflicte inevitable”.

CAS: 978-84-122549-9-0CAT: 978-84-122549-8-3

NO FICCIÓ

Una obra

capital i una

referència ineludible 

per al moviment

feminista

25 anys dels

Acords de Dayton 

que van posar fi a la 

Guerra de Bòsnia
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A la Ciutat dels llibres
Cinquena sèrie
Josep Massot i Muntaner

El llibre consta de vuit capítols molt diversos i d’un gran interès per a la història 
multiforme de la cultura catalana. Alguns dels temes tractats són: la recuperació 
del famós Llibre Vermell de Montserrat, salvat de la crema de l’exèrcit napoleònic; 
l’epistolari de Salvador Galmés i Lluís Nicolau d’Olwer, referent a l’edició de les 
Obres de Ramon Llull; l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya...

La Constitució del Principat d’Andorra:
la resposta als reptes de les institucions
preconstitucionals en el segle XX (1930-1993)
Nemesi Marqués Oste 

Aquest llibre conté una anàlisi de la transició de la concepció d’Andorra com a 
una supervivència feudal, al reconeixement del Principat com a Estat sobirà i a la 
ratificació de la seva condició de subjecte de ple dret de la comunitat internacional.

Meditació del Parenostre
Joan Ordi

Aquest llibret ens acosta al sentit tant de l’estructura com del contingut del Pa-
renostre. Una lectura meditativa, personal o compartida, pot ajudar-nos a viure 
millor la connexió íntima que hi ha entre fe, pregària i humanització del món.

Miscel·lània Antoni Ferrando, 2
DD.AA.

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

Vides marginals i documentació
Vicent Josep Escartí (ed.)

Aplec de diferents treballs que analitzen casos de persones marginades o cir-
cumstàncies que les varen situar en els marges de la història i que ara, a través 
d’aquests estudis, ens fan sentir la seva veu.

Biblioteca
Serra d’Or, 518
256 pàg. 13 x 19 cm
Rústica
17,00 € / 16,35 €
Distribució: 5 maig
978-84-9191-174-6  

Biblioteca
Abat Oliba, 311
632 pàg.14,7 x 20 cm
Rústica
35,00 € / 33,65 €
Distribució: 19 maig
978-84-9191-169-2  

L’Espiga, 108
64 pàg.
13 x 19 cm
Rústica
8,00 € / 7,69 €
Distribució: 5 maig
978-84-9191-176-0  

Estudis de llengua i
literatura catalanes, 75
328 pàg. 13 x 19 cm
Rústica
18,00 € / 17,31 €
Distribució: 26 maig
978-84-9191-177-7  

Textos i Estudis, 245
228 pàg.
16 x 22 cm
Rústica
25,00 € / 24,04 €
Distribució: 12 maig
978-84-9191-172-2  
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168 pàg. (aprox.)
17 x 20 cm
Tapa dura amb
sobrecoberta
22,00 € / 21,15 € (aprox.)
Distribució: 12 maig
978-84-17998-87-5 

La Casa Amatller. El cor de Barcelona
Santiago Alcolea Blanch

La casa Amatller de Barcelona ens ofereix una gran oportunitat 
per valorar, en tota la seva riquesa de matisos, el Modernis-
me català, i alhora ens revela la polifacètica personalitat del 
seu arquitecte, Josep Puig i Cadafalch, que volia crear una obra 
integral. El sumptuós habitatge que ocupa l’edifici (1898-1900) 
ens mostra la història del seu propietari, Antoni Amatller, que 
no solament va impulsar la indústria xocolatera familiar, sinó 
que també es va dedicar a la fotografia i al col·leccionisme. 

La prehistòria explicada als meus nets
Jean Clottes. Traducció: Teresa Guilleumes i Morell

Els infants i els joves sempre mostren molt d’interès per la pre-
història. És per això que el famós prehistoriador Jean Clottes, es-
pecialista en pintura rupestre, va demanar als seus set nets que 
apuntessin totes les preguntes que els vinguessin al cap sobre 
aquest període apassionant. Aquest llibre és el recull d’aquestes 
preguntes, variades i sovint sorprenents, i de les respostes que 
els va donar el seu avi, que intenten explicar —si més no, pel que 
sabem fins ara— com eren realment els humans d’aquella època. 

Les claus, 4
80 pàg. (aprox.)
15 x 21 cm
Rústica amb solapes
13,00 € / 12,50 € (aprox.)
Distribució: 26 maig
978-84-17998-93-6 

Helios, 40
176 pàg. (aprox.)
14,5 x 21,5 cm
Rústica amb solapes
17,00 € / 16,35 € (aprox.)
Distribució: 12 maig
978-84-17998-94-3 

Les claus del silenci
Teresa Guardans

Més enllà d’ajudar-nos a restablir la calma en temps de neguit, 
el silenci és escolta, és interrogació, és meravellar-se, és comu-
nió amb tot, és saviesa. 
De tot això parla el nou llibre de Teresa Guardans. I ho fa d’una 
manera pràctica, explicant el perquè i el com, i alhora repassant 
recursos que ajuden a fer-li espai en el nostre dia a dia amb pro-
postes recollides d’un patrimoni cultural ric i divers.

Federico García Lorca a Catalunya
Salvador Giné. Pròleg: Antonina Rodrigo

Per a Federico García Lorca, durant l’últim any i mig de vida, Ca-
talunya va ser un escenari privilegiat per a la seva expansió artís-
tica i personal. Des de l’Empordà, on va compartir vivències amb 
els Dalí, fins a Barcelona, la ciutat que el va veure triomfar com a 
autor dramàtic de la mà de Margarita Xirgu. Però no només va fer 
estades en aquests dos llocs. 
Salvador Giné, apassionat per la història, segueix el seu itinerari.

Assaig, 12
192 pàg. (aprox.)
15,3 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
20,00 € / 19,23 € (aprox.)
Distribució: 26 maig
978-84-17998-95-0 

El silenci

ens parla; 

l’escoltem?

Un llibre

magníficament 

il·lustrat d’una 

de les cases més 

destacades del 

Modernisme
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El llenguatge no verbal en la comunicació online 
Consells pràctics per oferir una bona imatge
en les videoconferències 
Joan Francesc Cánovas

Entendre i com millorar la COMUNICACIÓ
PERSONAL de les VIDEOCONFERÈNCIES.
Durant la crisi de la Covid-19, hem hagut d’incorporar 
al nostre dia a dia un nombre quasi il·limitat de platafor-
mes tecnològiques per poder mantenir les nostres connexions profes-
sionals o personals. Així doncs, si abans del 2020 fer una videotrucada 
podia tenir, en segons quins àmbits, fins i tot un punt d’esnobisme, ara és 
un fet habitual que ha vingut per quedar-se.Una obra amb una finalitat 
molt pràctica i didàctica que dona resposta als milers de dubtes que 
sorgeixen a l’hora de preparar i participar en una videoconferència. 

Cuida los dientes
de tu hijo
Mantén su boca sana y 
equilibrada, y evítale la
ortodoncia de mayor 
Eider Unamuno 

La primera guía para cuidar
la salud dental de tu hijo desde
que nace hasta los 6 años.
Uno de los errores más preocupantes de 

la salud bucodental es que la mayoría de padres no atienden el 
cuidado de los dientes de sus hijos hasta cumplen los 6 o 7 años. 

Las preguntas son
la respuesta
Descubre el arte de negociar
y persuadir 
Allan Pease
 
Aprende las claves para mejorar tu 
comunicación hasta un nivel que ni te 
imaginas.
En esta obra se enseña lo que debes co-
nocer del Networking. Con la ayuda de 

técnicas y trucos sencillos, aprenderás a desarrollar y consolidar 
una red de contactos mucho mayor de lo que puedas imaginar.

160 pàg. 13,5 x 21,5 cm 978-84-18114-80-9
Rústica amb solapes
16,85 € / 16,20 €
Distribució: 12 maig

128 pàg. 13,5 x 21,5 cm    9788418114786
Rústica amb solapes
14,00 € / 13,46 €
Distribució: 12 maig

200 pàg.
15,3 x 23 cm
Rústica amb solapes
19,95 € / 19,18 €
Distribució: 19 maig
CAT: 978-84-18114-90-8

CAS: 978-84-18114-76-2   

101 cosas que ya sabes,
pero siempre olvidas
Ernie J. Zelinski 

101 perlas de sabiduría para alcanzar 
una vida más feliz y satisfactoria.
Está claro que la experiencia que acu-
mulamos en la vida favorece y aumenta 
nuestro conocimiento, pero eso no signi-
fica, necesariamente, que disminuya la 

cantidad de nuestros errores. Y de eso trata precisamente este 
libro, de esas cosas importantes y esenciales que hemos ido 
aprendiendo y evitar tropezar siempre con las mismas piedras.

Hablar bien en público
Técnicas de comunicación oral
y preparación de discursos
y presentaciones 
Jose Manuel García González
 
Técnicas para comunicar mejor e influir.
Aprenda a preparar, redactar y expo-
ner discursos, además de otras habi-
lidades como controlar la ansiedad y 
el miedo a hablar en público, elaborar 

argumentos, distinguir los discursos de circunstancias diver-
sas y aprender a observar el entorno. En definitiva, todas las 
habilidades para la comunicación oral.

224 pàg. 15,3 x 23 cm    9788418114724
Rústica amb solapes
18,85 € / 18,13 €
Distribució: 19 maig

224 pàg. 15,3 x 23 cm    9788418464300
Rústica
18,95 € / 18,22 €
Distribució: 19 maig

Benvinguts

a la nova

comunicació

del segle  XXI

Prevenir y

solucionar 

problemas en

la salud dental

de tus hijos
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Solo los mejores lo harán 
El modelo para invertir en empresas en crecimiento
Peter Seilern Prólogo: Jonathan Davis

Para el inversor realmente interesado en aprovechar al máximo 
su tiempo en los mercados, sólo lo mejor le servirá.
¿Y si existiera un lugar especialmente seguro en el que colocar su di-
nero y que, además, obtuviera los mejores rendimientos a largo pla-
zo? En Only the Best Will Do, el maestro inversor Peter Seilern revela 
todo lo que hay que saber para practicar el arte de la inversión en 
crecimiento de calidad: encontrar las empresas que pueden ofre-
cer de forma fiable un crecimiento constante y sólido a largo plazo.

Lo que saben los
mejores MBA
Grandes ideas y propuestas
de las mejores escuelas
de negocios 
Peter Navarro 

Cómo preparar todo un MBA.
Los conocimientos y las habilidades 
que se enseñan en los mejores pro-
gramas MBA. En esta obra encon-

trará los conceptos clave, las herramientas y la experiencia 
con la que cuentan los programas MBA más prestigiosos.

El gran libro 
de la venta 
telefónica
La solución
definitiva para
aumentar tus 
ventas 
César Piqueras 

Cómo vender más a través de la venta telefónica.
La venta telefónica ha ido al alza en los últimos tiempos. Mayor 
efectividad comercial, mejor medición de indicadores comercia-
les, mejor aprovechamiento del tiempo… todo son beneficios.

376 pàg. 16,5 x 23 cm    9788418464294
Rústica
29,50 € / 28,37 €
Distribució: 19 maig

192 pàg. 24 x 18,7 cm   9788418464256
Rústica
22,85 € / 21,97 €
Distribució: 19 maig

192 pàg.
23 x 15,3 cm
Rústica amb solapes
19,85 € / 19,09 €
Distribució: 19 maig
978-84-18464-36-2  

Reimaginando el
capitalismo
En un mundo en conflicto 
José Blanco, Rebecca Henderson 

Un célebre profesor de Harvard des-
miente la ortodoxia imperante con 
una nueva base intelectual y un ca-
mino práctico para un sistema que ha 
perdido su fundamento moral y ético.

El capitalismo de libre mercado es uno de los mayores inventos 
de la humanidad y la mayor fuente de prosperidad que el mun-
do ha visto jamás. Pero este éxito ha sido costoso.

Frictionless
Diseñar una 
estrategia
omniexperiencia 
a partir de la 
integración de 
canales 

¿No sabes por dónde 
empezar tu estrate-

gia omnicanal? En este libro encontrarás más de 100 casos 
de empresas de todos los tamaños y sectores que han cre-
cido con éxito a través de definir e implementar una estra-
tegia omnicanal.

320 pàg. 15,3 x 23 cm 978-84-18464-42-3
Rústica amb solapes
22,95 € / 22,07 €
Distribució: 19 maig

224 pàg. 24 x 18,7 cm               978-84-17942-79-3
Rústica
29,85 € / 28,70 €
Distribució: 19 maig
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Connectivitat i dimensió social en la docència de la traducció  
Lucrecia Keim (Coord.), Lydia Brugué, Marcos Cánovas, 
Gemma Delgar, Àngel Tortadès 

Aquesta obra aborda les relacions entre les tecnologies de la infor-
mació i la comunicació i el seu component social, des de la perspec-
tiva de la didàctica de la traducció. 

Fes que cada classe et funcioni  
Shaun Allison i Andy Tharby. Pròleg: Enric Prats. Traducció: Carles Miró
 
La responsabilitat principal de tots els professors és donar als alum-
nes l’oportunitat de ser excel·lents. Però l’excel·lència només es pot 
assolir amb una mentalitat de creixement. I la filosofia de creixe-
ment s’ha de sustentar en un bon ensenyament-aprenentatge, que 
els autors d’aquest llibre fonamenten en sis principis pedagògics: 
el repte, l’explicació, el modelatge, la pràctica, les preguntes i la 
retroalimentació, que van acompanyats de setanta-tres estratègies.

100 cuestiones sobre el universo. Del Big Bang a la búsqueda de vida 
Joan Anton Català Amigó

 
¿Cómo nació el universo? ¿Qué tamaño tiene? ¿Cómo será su final? 
¿Habrá alguien más, allí fuera?
En este libro visitaremos objetos tan espectaculares como estrellas de 
neutrones y agujeros negros.

12

NO FICCIÓ

Pedagogía de la bioética
Núria Terribas y Ester Busquets

Para garantizar un trato digno a los pacientes es imprescindible que la 
capacitación técnica de los sanitarios se complemente con la educación 
y la formación bioética. 

Dolços i confiters a la Catalunya moderna  
Marta Manzanares Mileo  

A l’edat moderna, a Europa, el sucre va passar de ser un luxe exclusiu de l’aristocràcia medieval a un arti-
cle quotidià i fins i tot de primera necessitat. El llançament de confits en casaments i bateigs, o els dolços 
propis de festes assenyalades com Nadal, Dijous gras o Tots sants, van esdevenir una pràctica social entre 
el segles XVI i XVIII. Aquest llibre examina la cultura dels 
dolços i el món de l’ofici confiter a Catalunya i, en particular 
a Barcelona, en aquest període. És, en definitiva, el relat de 
la vida quotidiana d’una societat, d’una gent per a qui el dolç 
està associat a un significat simbòlic.

Referències
208 pàg. 13,5 x 21,5 cm
Rústica amb solapes
19,50 € / 18,75 €
Distribució: 19 maig
978-84-9766-735-7

Biblioteca de
Traducció i Interpretació
176 pàg. 13,5 x 21,5 cm
Rústica
20,00 € / 19,23 €
Distribució: 12 maig
978-84-9766-734-0

Cien x 100, 35
208 pàg.
15,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
14,70 € / 14,13 €
Distribució: 19 maig
978-84-16918-95-9

Fora de col·lecció
204 pàg. 14 x 21,5 cm
Rústica
15,00 € / 14,42 €
Distribució: 5 maig
978-84-16918-94-2

23,00 € / 22,12 €
Distribució: 26 maig
978-84-9766-736-4

Educació i família
288 pàg. 14 x 21,5 cm
Rústica amb solapes

Un llibre

 amb recursos i 

estratègies per

a la pràctica 

docent a

l’aula
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100 refranys sobre el menjar i el beure
La saviesa popular a taula
Jaume Fàbrega

El refrany és una frase sentenciosa que solem utilitzar en la nostra vida diària per descriure situa-
cions, puntuar converses, etcètera. Els refranys són d’autoria anònima, ja que pertanyen al cabal de 
la saviesa popular.
En aquest llibre, podreu fruir d’unes receptes 
al·lusives, que recreen aquest món tan variat dels 
refranys de la taula —aliments, tècniques, alimen-
tació…—, explicades amb el seu origen, història, 
els productes, la comparació amb altres receptes 
d’arreu i una elaboració pas a pas.

Els Top 10 de Catalunya
10 x 15 indrets i experiències excepcionals
Jordi Bastart i Cassé

Ja sabem que Catalunya és un país divers amb múltiples racons per descobrir i experiències per viure que 
han merescut tots els elogis internacionals. En aquest llibre hem seleccionat 15 apartats: pobles, monestirs, 
catedrals i grans esglésies, ermites i santuaris, castells, cases modernistes, museus, cellers, jaciments 
ibers i romans, paratges naturals, estanys, platges i cales, 
festes tradicionals, activitats de lleure i gastronomia tra-
dicional. D’una forma ordenada i amb un mapa de situació, 
de cadascun d’aquests apartats n’hem triat 10, els que se-
gons el nostre criteri tenen més rellevància. D’aquesta for-
ma hem bastit un llibre útil, adient per conèixer Catalunya.

Flors. 450 espècies d’Europa 
Margot i Roland Spohn

Coneix i identifica més de 450 flors d’Europa amb aquesta guia àmpliament il·lustrada que comp-
ta amb diverses fotografies i il·lustracions per a cada espècie i mostra la flor sencera i en 
detall alhora que se n’indiquen característiques importants per tal d’identificar-les.
A més de la informació necessària per a la 
identificació, descobrireu dades interessants 

sobre els hàbitats, els usos, la història i la biolo-
gia de les flors. Totes les característiques importants 

s’expliquen en la imatge mateixa. La llegenda de colors 
possibilita una ràpida orientació.

Orquídies de Catalunya. Totes les nostres espècies silvestres 
Toni Llobet i Llorenç Sàez
 
Miniguia que recull i il·lustra totes les espècies i varietats d’orquídies 
salvatges presents a Catalunya. Amb detalls de la flor, textos precisos i 
informació sobre hàbitat, abundància i calendari de floració, per perme-
tre la identificació d’aquest grup botànic tan atractiu, singular i delicat.

Miniguia de Camp
16 pàg. 12,5 x 20 cm
Desplegable plastificat
5,00 € / 4,81 € (aprox.)
Distribució: 12 maig
978-84-1356-040-3

De 100 en 100, 66
304 pàg.
15,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
16,70 € / 16,03 €
Distribució: 19 maig
978-84-1356-044-1

Fora de col·lecció
192 pàg. (aprox.)
12 x 22,5 cm
Rústica amb solapes
19,90 € / 19,13 € (aprox.)
Distribució: 26 maig
978-84-1356-049-6

Àrtemis, 3
320 pàg.
19,3 x 11,8 cm
Rústica amb solapes
29,90 € / 28,75 € (aprox.)
Distribució: 26 maig
978-84-1356-048-9

Una aposta ideal

per  descobrir

150 paratges

excepcionals de 

Catalunya

Coneix i

identifica més

de 450 flors

d’Europa
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Josep Anton Codina: una fita en el paisatge teatral 
Guillem-Jordi  Graells

Diverses sessions d’entrevistes han permès una reconstrucció de 
la dilatada i intensa trajectòria escènica de Josep Anton Codina, un 
dels noms capitals dels anys del teatre independent.

Joan Castells: el valor humà del teatre 
Ruth Vilar i Salva Artesero

Això no és un llibre sinó una conversa. Joan Castells parla amb Cos de 
Lletra, o això  és el que pot semblar a primer cop d’ull. En realitat, Joan 
Castells s’ha passat prop de cinquanta anys dialogant amb el teatre. 

Joan Casas: a la recerca de preguntes 
Enric Nolla Gual

A través de tres trobades consecutives al llarg del mes d’abril de 2019, 
hem intentat plasmar la trajectòria pedagògica d’en Joan Casas du-
rant vint-i-set anys de relació renovadora i creativa amb l’Institut del 
Teatre de Barcelona .

El Desenterrador: mètode per a l’excavació de paraules 
Societat Doctor Alonso

És una perspectiva de treball de la companyia Societat Doctor Alon-
so, caracteritzada per dur a terme la creació artística a través de 
la investigació en grup, amb tècniques de discussió sobre diversos 
conceptes tant amb artistes com amb col·lectius socials.

L’Esforç: l’alternança dinàmica en el moviment 
Angela Loureiro i Agustí Ros i Vilanova

Aquest assaig -que Rudolf Laban va anomenar “Effort”- estudia la 
manera com cada persona inverteix el Pes, el Temps, l’Espai i el 
Fluz, els articula per crear frases en moviment i s’interessa pels 
processos de transformació del moviment.

L’artesania del teatre musical
David Pinto Codinasaltas

Un llibre pensat per treballar: una feinada completa i estructu-
rada escrita amb finalitats clarament pràctiques per a aquelles 
persones que volen aconseguir cantar una cançó amb tots els 
ets i uts.

L’Home nu: tot despullant els arquetips de la masculinitat 
Fina Duran Riu i Txema Romero Martínez

Exposició amb perspectiva de gènere que parteix del feminisme per 
plantejar un concepte ampli de les identitats, situant-nos més enllà 
de la visió binària del gènere. És una mostra que explora alguns rols 
i valors que han acompanyat “la masculinitat” al llarg de la història.

Converses, 4
148 pàg. 13 x 20 cm
Rústica
12,00 € / 11,54 €
Distribució: maig
978-84-9803-875-0

Converses, 5
149 pàg. 13 x 20 cm
Rústica
12,00 € / 11,54 €
Distribució: maig
978-84-9803-876-7

Converses, 6
155 pàg. 13 x 20 cm
Rústica
12,00 € / 11,54 €
Distribució: maig
978-84-9803-956-6

Materials Pedagògics, 14
276 pàg. 14 x 19 cm
Rústica
10,00 € / 9,62 €
Distribució: maig
978-84-9803-908-5

Materials Pedagògics, 15
115 pàg. 14 x 19 cm
Rústica
10,00 € / 9,62 €
Distribució: maig
978-84-9803-909-2

Materials Pedagògics, 16
281pàg. 14 x 19 cm
Rústica
10,00 € / 9,62 €
Distribució: maig
978-84-9803-934-4

121 pàg.
15 x 21 cm
Rústica
5,00 € / 4,81 €
Distribució: maig
978-84-9803-920-7
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TORNAR A COSIR
Manual pràctic per fer-te la roba
Maria Gispert Bahí. Il·lustradora: Judit Roma 

Cada cop hi ha més gent que troba satisfacció a dissenyar, tallar i fer-se la 
roba. La roba de vestir i també la roba de la casa. 
Però no hi ha, en aquests moments, manuals per 
aprendre a fer-ho en la nostra llengua. Amb Tor-
nar a cosir aprendrem totes les tècniques tant de 
cosir, com de brodar, com de dissenyar i tallar 
patrons a la roba que puguem imaginar.
Inclou cinc fulls amb patrons mida DINA0 que han de servir de base per fer 
qualsevol peça de roba que ens puguem imaginar.

412 pàg.
22 x 26 cm
Rústica amb solapes
25,00 € / 24,04 €
Distribució: maig
978-84-9803-965-8 

Maricel: cent anys d’art i cultura a Sitges
Vinyet Panyella  (Dir.)

El conjunt arquitectònic i artístic de Maricel és un espai emble-
màtic ple d’història, cultura i art. La seva imatge, vist des del 
mar, ofereix una silueta inconfusible, característica de Sitges.
Aquest llibre, ben documentat i magníficament il·lustrat aspira 
a enriquir aquesta imatge emblemàtica i a explicar aquest gran 
patrimoni sitgetà.

L’oxigen:
història íntima d’una molècula corrent
Álvaro Martínez

Tots sabem què és l’oxigen. El que sovint desconeixem és fins 
a quin punt aquest compost té un paper fonamental en el des-
envolupament de malalties de caràcter neurodegeneratiu com 
l’alzhèimer o el pàrkinson, o de quina manera el podem emprar 
per eliminar tumors amb una precisió microscòpica.

Sense Fronteres, 45
200 pàg.
15 x 23,2 cm
Rústica
20,95 € / 20,14 €
Distribució: 5 maig
978-84-1358-175-0 

La gestió de crisis municipals: nous reptes per als equips de govern
JM Capell i Manzanares i M. Pineda Teixidó 

Aquesta obra és una guia per a directius i responsables de les admi-
nistracions públiques que es pot aplicar quan calgui gestionar una 
catàstrofe, una calamitat o un incident rellevant de manera correcta 
i efectiva.

La talaia, 18
250 pàg. (aprox.)
15 x 21 cm
Rústica amb solapes
Inclou carpeta amb 5 patrons mida DINA0

22,00 € / 21,15 €
Distribució: 19 maig
9788412224061

Temes de seguretat, 4
146 pàg. 17 x 24 cm
Rústica
10,00 € / 9,62 €
Distribució: maig
978-84-9803-914-6

Premi Europeu de
Divulgació Científica Estudi General

Amb 5 patrons 
per fer peces de 
vestir úniques

Magníficament 

il·lustrat i 

documentat 
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El savi del Nil 
Jesús Cortés. Il·lustradora: Mar Silvestre

Rashidi, el savi escriba del faraó Ramsés II, es retira vora el Nil 
per a gaudir de la jubilació. Però un fet inesperat l’obligarà a 
retornar al palau per a alliberar de l’esclavitud el jove Tarik, 
alumne seu, i desfer una confusió tràgica que fa tremolar els 
fonaments de la política de l’època i posa en perill les seues 
pròpies vides.

El segrest de Molly Bailey
Jesús Cortés 

El detectiu Sam Coffin, ex-agent de l’Agència Pinkerton de Chicago, viu a Londres 
sense massa preocupacions gràcies a les seues inversions financeres. Però un 
cas que li pot causar remordiments de consciència l’obliga a desempolsegar els 
Colts Paterson per tal d’enfrontar-se a l’hampa londinenca amb els seus mètodes 
expeditius i rescatar la Molly Bailey, una jove de l’empobrit barri de Whitechapel.

Lluny de Roma
Pasqual Alapont. Il·lustradora: Mar Silvestre

Durant el mandat de l’emperador Claudi, la ciutat de Saguntum 
inaugura el seu portentós teatre. Per a l’estrena, durant les fes-
tes Saturnals, es contracta una companyia de... la mateixa ca-
pital de l’imperi! Vitalis, un esclau de la família de Lucius Bae-
bo, s’ocuparà dels preparatius, però una conspiració es posa 
en marxa i amenaça amb tenyir de sang la celebració.

Versos per a un cadàver 
Pasqual Alapont 

Uriel sembla allunyat del món, fins que un dia s’assabenta 
que Tomàs, un company d’institut, s’ha suïcidat. Però des 
de ben prompte el misteri acompanya la seua mort. Carol, 
la germana de Tomàs, desconfia de la versió oficial i creu 
que la policia s’ha afanyat massa a arxivar el cas.

El cor dels ibers 
Teresa Broseta. Il·lustradora: Mar Silvestre

L’ombra de la desgràcia plana sobre la ciutat ibera d’Illici. La po-
blació creu que els déus estan ofesos i els ofereixen un sacrifici 
humà: l’última criatura nascuda a la ciutat. La sacerdotessa Nei-
tin s’hi oposa i fuig amb el xiquet i els seus pares. En la fugida, 
Neitin s’assabenta que els enemics d’Illici volen atacar la ciutat. 
Davant d’això, decideix retornar i avisar els seus antics veïns.

UNITAT:
144 pàg. 15 x 22,2 cm. Tapa dura
11,95 € / 11,49 €

Àmbit, 1.
Distribució: 5 maig
CAT:
978-84-1358-161-3

CAS:
978-84-9142-469-7

Àmbit, 2
Distribució: 5 maig
CAT:
978-84-1358-168-2

CAS:
978-84-9142-477-2

Àmbit, 3
Distribució: 19 maig
CAT:
978-84-1358-169-9

CAS:
978-84-9142-476-5

Espurna, 134
104 pàg. 13 x 20,5 cm.
Rústica. 9,95 € / 9,57 €
Distribució: 5 maig
978-84-1358-159-0  

Esfera, 54
256 pàg. 15 x 23,2 cm.
Rústica. 12,95 € / 12,45 €
Distribució: 5 maig
978-84-1358-153-8

NOVA COL·LECCIÓ

Combina narració i còmic

Una intriga

valenta que 

tracta temes com 

l’assetjament, la 

diversitat sexual

 i el suïcidi
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Les extraordinàries històries dels insectes
Christophe Cazenove i François Vodarzac. Il·lustrador: Cosby

Sabíeu que algunes abelles poden matar una vespa només movent les ales? O que els 
tèrmits es comuniquen fent cops de cap a les parets del túmul? O que la larva de la 
formiga atrapa les seves preses fent-les caure en un parany diabòlic?

Missió Carib
Jacobo Feijóo. Il·lustrador: Martín Rodríguez

Els pirates eren ferotges i temuts. Entre ells, en Roberts tenia fama de ser tan elegant 
com despietat. En la seva bandera onejaven unes estranyes sigles el significat de les quals 
es desconeix. Demana a l’Agència Kronos que t’enviï a la seva època i resol el misteri!

El menjador
Xavier Blanch, Laura Espot i Amparo Sena
Il·lustradora: Cristina Losantos

En Marc, la Irene, en Pau i la Mireia aprendran la importància 
de menjar bé i de manera saludable al menjador de l’escola.

Les extraordinàries històries del dinosaures
Arnaud Plumeri. Il·lustrador: Bloz

Descobreix els dinosaures en companyia del descarat paleontòleg Indino Jones. 
Descobreix totes les facetes de la vida dels dinosaures: forma de vida, combats, ins-
tint maternal o, fins i tot, el misteri de la seva desaparició.

Missió Pandèmia
Jacobo Feijóo. Il·lustrador: Martín Rodríguez

Una terrible epidèmia assola l’Edat Mitjana i la gent mor sense saber exactament què la 
provoca. Com a agent de Kronos hauràs de viatjar a aquesta època i resoldre el misteri. 
De tu depenen les decisions que prenguis, però podràs tornar amb la resposta?

La biblioteca
Xavier Blanch, Laura Espot i Amparo Sena
Il·lustradora: Cristina Losantos

En Marc, la Irene, en Pau i la Mireia descobriran com d’inte-
ressants són les biblioteques i quant s’hi pot aprendre!

CAT: 978-84-18592-10-2

CAS: 978-84-9142-471-0

UNITAT: La biblioteca dels ratolins. 64 pàg. 17 x 29 cm.
Tapa dura. 12,95 € / 12,45 € - Distribució: 19 maig

CAT: 978-84-18592-11-9

CAS: 978-84-9142-472-7

CAT: 978-84-18592-16-4

CAS: 978-84-9142-474-1

CAS: 978-84-9142-475-8

CAT: 978-84-18592-08-9

CAS: 978-84-9142-478-9

CAT: 978-84-18592-09-6

CAS: 978-84-9142-479-6

UNITAT: Agència Kronos, 1 i 2. 144 pàg. 15 x 22,2 cm.
Tapa dura. 11,95 € / 11,49 € - Distribució: 12 maig

UNITAT: La meua escola, 5 i 6. 24 pàg. 20 x 21 cm.
Rústica. 6,95 € / 6,68 € - Distribució: 26  maig

Nova sèrie de

còmic divulgatiu

Amb apèndixs

i fitxes

científiques

Al final de cada 
títol trobaràs
una doble pàgina 
retallable perquè 
la completis.
Amb aquestes
pàgines crearàs
el teu propi llibre!

Ah! I també et 
donem idees
perquè preparis 
les cobertes!

NOVA 

col·lecció de 

llibres-joc 

Amb cada

títol, una fitxa

retallable

+ INFO
AL QR

+ INFO
AL QR
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QUÈ T’HA PASSAT?
Josep Gregori. Il·lustradora: Seta Gimeno

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 descobrirà 
el problema i parlarà amb l’escola per a posar-hi solució.

Una història tendra i valenta sobre l’assetjament escolar. 
Un relat per a acceptar les situacions difícils i superar-les.

Àlbums il·lustrats 
32 pàg.
24 x 25 cm
Tapa dura
15,95 € / 15,34 €
Distribució: 5 maig 

18

INFANTIL

L’aleteig de la papallona
Anna Vilar
Il·lustrador: Jordi Vila Delclòs 

La Rita i el seu germà Jep s’adonen que 
tenen un veí nou: es diu Max i s’acaba 
d’instal·lar a la casa del costat amb el 
seu oncle. En Max té molta imaginació 

i és curiós de mena. Gràcies a ell, la Rita i en Jep també conei-
xeran la Tronada, la dona misteriosa que viu al final del carrer.

La formiga, 112
104 pàg. 13 x 20,5 cm
Rústica. 9,00 € / 8,65 €
Distribució: 12 maig

Los O.T.R.O.S.
Pedro Mañas
Il·lustradora: Julia Cejas

A Franz Kopf, de 10 años, le cambia la 
vida el día que el oculista le diagnostica 
un ojo vago y le coloca un parche en el 
ojo bueno. Durante el recreo, Franz se 
aburre un montón y se dedica a dibujar 
el plano del patio y a localizar con co-
lores el lugar habitual que ocupan los 

“raritos” del colegio. Un día se le acerca Jacob, el Empollón, le 
indica que no se ha señalado a sí mismo en el plano...

Arkane
Antonio Martín Morales
Il·lustrador: Paolo Barbieri 

El pequeño Arkane queda huérfano en 
circunstancias trágicas. Su padre es 

asesinado a traición y su madre 
sucumbe a una extraña enfer-
medad. Acogido por unos mon-
jes que lo entrenarán hasta 

convertirlo en un guerrero temi-
ble, llegará a la juventud consumido por el deseo de venganza 
hacia Lord Orialdo, responsable de la muerte de su padre.

En órbita, 4
384 pàg. 15 x 23,2 cm
Tapa dura. 14,96 € / 14,38 €
Distribució: 26 maig

¡Adiós, noviembre!
Beatriz Berrocal

Cristina se mira al espejo y se ve a ella 
misma. Sin embargo, sus padres (jue-
za ella, eurodiputado él) insisten en lla-
marle Cristian, en negar su identidad 
dentro y fuera de la familia. En el cole-

gio, en la clase de 4º de la ESO, Cristina también sufre los insul-
tos y la falta de comprensión. Pero todo empezará a cambiar.

Algar Joven, 101
256 pàg. 13 x 20,5 cm
Rústica. 9,95 € / 9,57 €
Distribució: 5 maig

CAS:
978-84-9142-467-3

CAT:
978-84-18592-07-2

JUVENIL

978-84-18592-03-4 978-84-9142-427-7

978-84-9142-461-1

Obra seleccionada al Premi
Menjallibres de Vilanova i la Geltrú

En órbita, 5
112 pàg. 13 x 20,5 cm
Tapa dura. 11,95 € / 11,49 €
Distribució: 26 maig

978-84-9142-465-9

Precuela de

La horda

del diablo
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Càsum l’os pedrer!
Eva Busquets. Il·lustrador: Lluís Albert Arrufat 

En aquesta ocasió, arriba l’Os de Valls, acompanyat 
sempre pels trabucaires que s’incorpora a la gran 
família del bestiari festiu vallenc per fer gaudir als 
més menuts. Visca la festa major!

Els Contes de
la Festa Major, 6
32 pàg. 24 x 17 cm
Rústica
7,50 € / 7,21 €
Distribució: 26 maig

Gegants i bestiari
Roger Roig i Hugo Prades

EI, menuts i menudes! El Patufet us acosta 
les tradicions més boniques del costumari 
català. En aquest conte fareu nous amics: 
gegants, nans, àligues, dracs, mulasses i 
una llarga rècula de bèsties festives.

LA GUARDIANA
Ariadna Herrero

L’Elisabet és una adolescent de setze anys. Els seus pares s’acaben de 
divorciar, fa poc que s’ha traslladat a una altra ciutat i està tenint proble-
mes per integrar-se al seu nou institut. La seva vida dona un gir inesperat 
quan l’ataca un poderós dimoni recaptador d’ànimes i la converteix en 
un ésser híbrid. Atrapada entre dues vides, la humana i la demoníaca, es 
veurà forçada a superar tant els obstacles de la seva vida d’adolescent 
com els desafiaments que li comportarà la seva nova personalitat.

978-84-9034-969-4

El bosc meravellós
Pinta, canta, aprèn i llegeix el conte d’en Nic i els seus amics! 
Anna Fité. Il·lustradora: Sígrid Martínez

Llibre il·lustrat que explica la història 
d’en Nic, un petit ànec de coll verd, i els 
seus amics. Els més petits gaudiran del 
conte, aprendran els canvis de les es-
tacions i trobaran un munt d’activitats: 

endevinalles, cançons i activitats de voca-
bulari, d’observació i de pintar.

Conté 6 cançons originals per descarregar amb un codi QR.

80 pàg. 21 x 24 cm
Rústica amb solapes
14,96 € / 14,38 €
Distribució: 19 maig
978-84-18288-16-6   

El Patufet per
als més petits, 5
24 pàg.
20 x 18,3 cm
Tapa dura
10,50 € / 10,10 €
Distribució: 19 maig
978-84-1356-041-0 

JUVENIL

Retorn al sol, 12
420 pàg. 14 x 21 cm
Rústica amb solapes
19,00 € / 18,27 €
Distribució: 10 maig
978-84-122228-9-0

Conte amb

menys text

 tot en cartró i

en majúscules, 

per a nens

més petits

Es poden

 personalitzar les 

il·lustracions tot 

pintant detalls

que hi trobaran 

sense color
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LA ROSA FALSA
Jakob Wegelius
Traductora: Elena Martí i Segarra
Il·lustrador: Jakob Wegelius

«M’heu demanat que escrigui tot el que sé sobre l’home ano-
menat Shetland Jack. I és el que faré. Us explicaré que di-
fícil que ha estat la seva vida. I descobrireu la terrible veri-
tat que s’amaga darrere de la seva misteriosa desaparició.
Però la història d’en Shetland Jack no s’acaba quan van trobar 
el seu vaixell abandonat al port de Glasgow. I ara el seu destí 
ha esdevingut part del meu propi destí. Sobre això també hau-
ré d’escriure, per molt dur que em resulti. I és que, de vega-
des, simplement voldria oblidar aquell llarg hivern a la casa 
d’Oswald Street i totes les coses terribles que hi van passar.
La vostra amiga, Sally Jones.»

Segueixen les aventures trepidants dels protagonistes 
de La mona de l’assassí (guanyadora del Premi August 
i el Premi Nòrdic del LIJ, així com el Premi Llibreter LIJ 
d’altres literatures). Però aquesta vegada, si alguna 
cosa surt malament, la Sally Jones s’hi juga la vida!

El jardí secret, 30
544 pàg. (aprox.)
14,5 x 21,5 cm

La mona de l’assassí
23,00 €
978-84-8330-955-1

Tapa dura folrada
amb capçades
22,00 € / 21,15 €
Distribució: 26 maig

978-84-17998-91-2

Noves

aventures dels

protagonistes de

La mona de

l’assassí


