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VÀRIA

Jaufré
Anònim. Traducció: Anton M. Espadaler 

Aquesta edició és la primera traducció al català actual del Jaufré, novel·la 
en vers occità del segle XIII, que inaugura a la Corona d’Aragó la tradi-
ció novel·lística de les històries del rei Artús i els cavallers de la Taula 
Rodona. Avançant-se al Quixot, ja aborda el tema en clau d’humor i 

de paròdia, i narra les aventures de Jaufré, jove cavaller del rei Artús.
L’esperit imaginatiu i juganer dels dos autors anònims del Jaufré, uns Mon-
ty Python avançats al seu temps, el converteixen en una novel·la trepidant 
que provoca el somriure i la complicitat del lector.

Tu podries ser immortal!
Josep Barjuan i Sanz

Aquest assaig s’endinsa en el controvertit món de la individualitat, de la mort i de la trans-
cendència tot proposant  un mètode per poder ser immortal. Organitzat en dues parts, la 
primera parla de la incertesa d’existir, la genètica, la identitat, la memòria, la moral, la 
gestació subrogada i els drets humans; i, la segona, exposa la proposta d’immortalitat 
a través de l’autoreencarnació mitjançant la clonació amb transferència d’identitat.

Shabbúra és boira, al Caire
Anna Cabot

Una metgessa ja a la cinquantena troba unes colpidores anotacions als marges d’un 
llibre que l’acaben d’empènyer cap al Caire. Com a cooperant, per practicar l’àrab, i 
per conèixer l’autor. Quasi com a dietari, descriu de manera molt personal, de vegades 
amb humor i d’altres amb desesperació o exaltació, la vida en solitari sota la densa 
contaminació del Caire, a l’època de la revolució frustrada sota el mandat d’en Sisi.

Miquel Villà. La pintura sense atzar
Ignasi Domènech, Susanna Portell i Carles Pongiluppi

Miquel Villà (Barcelona, 1901 - el Masnou, 1988) és una de les figures més repre-
sentatives del fauvisme a casa nostra, fortament influït per Cézanne i Vlaminck. 
Eivissa i la Pobla de Segur són alguns dels paisatges de la seva obra, que de tota ma-
nera sempre té com a punt de referència el Maresme dels seus orígens familiars.
El Museu de Maricel de Sitges farà una exposició dedicada al pintor, del 20.05 al 26.09

Biblioteca Barcino, 14
825 pàg.
14 x 20 cm
Rústica amb solapes
28,50 € / 27,40 €
Distribució: 2 juny
978-84-7226-869-2

La filla del Rei d’Hongria i altres
contes truculents de l’Edat Mitjana
Anònim. Traducció: Gemma Pellissa Prades 

Aquest volum ens presenta tres històries populars de l’Edat Mitjana, au-
tèntics best-sellers, que sorprendran i captivaran el lector modern tant per 
la serva frescor com perquè tenen escenes dignes del millor film de Ta-
rantino. Amb girs inesperats, i amb uns finals que volien ser moralitzants, 
avui els podem llegir per primer cop en català modern, i gaudir-ne com si 
haguessin estat escrits abans d’ahir.

Tast de clàssics, 20
128 pàg.
12 x 18 cm
Rústica amb solapes
14,00 € / 13,46 €
Distribució: 9 juny
978-84-7226-868-5  

Narrativa, 25
200 pàg. (aprox.)
15,5 x 23 cm
Rústica
15,90 € / 15,26 €
Distribució: 2 juny
978-84-16342-48-8  

No-ficció, 11
192 pàg. (aprox.)
15,5 x 23 cm
Rústica
17,90 € / 17,18 €
Distribució: 2 juny
978-84-16342-49-5  

Imatge i Art, 24
160 pàg.
21 x 24 cm
Rústica amb solapes
25,00 € / 24,04 €
Distribució: 2 juny
978-84-17998-92-9  

Edició

bilingüe, amb

el vers occità

i la traducció

en prosa
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EL GRAAL DE MONTSERRAT
F. Xavier Hernàndez Cardona 

El Graal, la copa en què Jesús va beure a l’Últim Sopar, ha estat 
sempre un dels objectes més desitjats per governs, arqueòlegs 
i religiosos. Entre ells, Adolf Hitler, que va impulsar una recerca 
tenaç arreu del planeta per aconseguir objectes suposadament 
màgics o sobrenaturals. L’objectiu era que el Tercer Reich durés 
mil anys, ja que el Graal concedia la immortalitat. I totes les pistes 
condueixen els nazis a Catalunya, on podrien haver viscut els des-
cendents de Jesús i on podria estar oculta la Santa Copa. Però a la 
Catalunya destruïda, vençuda i humiliada, sota els 
nous governants franquistes, encara hi ha qui 
s’oposarà a les forces feixistes per evitar que 
el Graal acabi en mans de Heinrich Himmler, 
que viatja a Montserrat per aconseguir-ho.
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FICCIÓ

LLUNY D’ÀFRICA
Isak Dinesen (Karen Blixen). Traducció: Xavier Pàmies   

«Jo tenia una granja a l’Àfrica, als peus de les muntanyes de Ngong...». Tan 
bon punt la jove  i aristocràtica Karen Blixen va arribar a Kènia l’any 1914 per 
trobar-se amb el seu marit i ocupar-se d’una plantació de cafè, es 
va enamorar d’Àfrica. Els colors lluminosos, les inacabables pla-

núries i la gent que hi va trobar —massais i 
kikuyus— de seguida la van captivar. I no va 
ser una fascinació efímera: els disset anys 
que hi va passar van ser els més feliços de 
la seva vida, perquè mai no s’havia sentit tan 
lliure i perquè va tenir l’oportunitat de conèi-
xer Dennys Finch Hatton, un carismàtic 
aventurer anglès de qui es va enamorar.

El cercle de Viena, 88
416 pàg. (aprox.)
14,5 x 21,5 cm
Rústica amb solapes
26,00 € / 25,00 € (aprox.)
Distribució: 16 juny
978-84-17998-96-7  

UNA VIL·LA A FLORÈNCIA
William Somerset Maugham . Traducció: Julià de Jòdar 

Des del balcó de l’espectacular vil·la florentina on passa les va-
cances, la jove i bonica vídua Mary Panton fa balanç de la seva 
situació: li arribaran sens dubte moltes 
ofertes de matrimoni, encara que el més 
assenyat seria triar l’afectuós i honorable 
Edgar Swift, destinat a un càrrec de res-
ponsabilitat a l’ambaixada de l’Índia.
Però, mentre espera que ell es decideixi a 
fer el pas, un gir del tot imprevist amenaça 
d’engegar-ho tot a rodar. Un simple acte 
de compassió, del tot irreflexiu, es converteix per a ella en un 
malson summament comprometedor, que posa en perill tots 
els seus plans. 

Capital Books, 22
368 pàg. (aprox.)
15 x 23 cm
Rústica amb solapes

Distribució: 9 juny
978-84-121479-7-1  

Petits Plaers, 19
176 pàg. (aprox.)
11,5 x 18 cm
Rústica amb solapes
16,00 € / 15,38 € (aprox.)
Distribució: 16 juny
CAT: 978-84-17998-97-4 

CAS: 978-84-122279-3-2

El Zohar
de Barcelona 

18,50 €
978-84-944928-0-8

Les memòries 
africanes de
Karen Blixen: 
una dona
extraordinària, 
un paisatge
inoblidable i
una gran
història d’amor

Una novel·la 
de suspens 
que passa del 
rosa al negre 
en només
una nit

El llibre

en què es basa

la gran pel·lícula 

Memòries

d’Àfrica

La continuació

de El Zohar

de Barcelona

(dues edicions)
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Catalunya Terra de pirates 
Recull de fets històrics i llegendes 
Sylvia Lagarda-Mata

Catalunya és terra de pirates per dos motius: primer perquè durant centenars d’anys la seva costa 
va ser atacada per pirates i corsaris d’arreu del Mediterrani, i segon perquè els catalans també 
van ser grans pirates. Com ens explica Sylvia Lagarda, els comtes de 
Barcelona s’hi dedicaven... i també algun president de la Generalitat!
La visió sovint romàntica que la literatura i el cinema donen dels pira-
tes ens ha fet oblidar la terrible realitat dels atacs pirates a les nos-
tres pròpies costes, i és que el llibre abasta tota la costa catalana, 
poble a poble, des d’Alcanar fins a Salses. 
Un llibre molt documentat, i d’una gran amenitat gràcies a la barre-
ja de fets i llegendes, sobre la pirateria en la història catalana, tan 
desconeguda!, tan fascinant!

4

15 excursions a peu pels 
fars de Catalunya
Cecília Lorenzo Gibert

Els fars acostumen a trobar-se en indrets es-
tratègics i, gairebé sempre, en llocs poc fre-
qüentats i allunyats de carreteres principals. 
Per conèixer un bon grapat d’aquests llocs 
idíl·lics us proposem un recorregut pel lito-
ral català a través de quinze excursions que 
comencen, acaben o passen per un far. Són 
rutes que recorren trams de la Costa Verme-
lla, la Costa Brava, la Costa Central, la Costa 
Daurada o les Terres de l’Ebre.

En bici elèctrica
per Catalunya
21 itineraris de
cicloturisme tranquil 
Rafael Vallbona
 
Fins fa poc, el cicloturisme era 
una activitat de gent jove i ben pre-
parada físicament. Però les bicis 

elèctriques han capgirat aquesta idea. Actualment, 
gairebé qualsevol persona pot practicar el cicloturis-
me. Per això us proposem un nou llibre d’itineraris 
pensats per ser recorreguts en bicicleta elèctrica.

Azimut, 163
132 pàg. (aprox.)
12 x 22,5 cm
Rústica amb solapes
14,90 € / 14,33 €
Distribució: 2 juny

100 tresors dels escacs per descobrir
Miquel Castells

Joc mil·lenari amb més de 1.500 anys d’existència, els escacs són fills 
de l’intel·lecte humà des que al segle VI dC a l’antiga Índia es practicava 
un joc de taula conegut com xaturanga. 
En aquestes pàgines trobareu respostes que us ajudaran a entendre 
perquè el joc-ciència és un llenguatge universal protagonista de la polí-
tica, la literatura i el cinema. Us presentarem els personatges que han 
marcat la història esportiva de les 64 caselles i no oblidarem tampoc 
mostrar-vos com el tauler ha conquerit l’era digital a través d’internet. 
Amb 100 tresors dels escacs per descobrir volem omplir també un 
buit en la divulgació general dels escacs en català on, dissortada-
ment, en els darrers 30 anys els títols publicats en la nostra llengua 
han estat escassos.

De 100 en 100, 67
240 pàg.
15,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
14,70 € / 14,11 €
Distribució: 9 juny
978-84-1356-050-2

NO FICCIÓ

Fites, 1
72 pàg. 12 x 21 cm
Rústica amb solapes
9,95 € / 9,55 € (aprox.)
Distribució: 9 juny

978-84-1356-052-6

Inspira, 83
320 pàg. (aprox.)
13,8 x 21,3 cm
Rústica amb solapes
19,90 € / 19,13 €
Distribució: 16 juny
978-84-18197-77-2

978-84-1356-057-1
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MOLT A FAVOR
57 propostes i un pacte per la llengua
Magí Camps, Míriam Martín Lloret,
Rudolf Ortega, Maria Rodríguez Mariné,
Ivan Solivellas, Pau Vidal i Enric Gomà (ed.)

Constantment es fan diagnòs-
tics negatius sobre la situació 
del català i, sovint, tots plegats 
ens instal·lem en la queixa 
però no ho traduïm en accions 
per recuperar terreny per a 
la nostra llengua. Els autors 

del llibre, cansats d’aquesta actitud, han decidit fer propos-
tes concretes, adreçades als ciutadans, a les administracions, 
a les empreses, a les entitats que treballen per la llengua.., a 
tothom, per retornar al català l’ús quotidià i estès, majoritari i 
popular, que li pertoca.

Punts de vista
192 pàg.
17 x 21,5 cm
Rústica amb solapes

18,00 € / 17,31 €
Distribució:
2 juny
978-84-9766-737-1

Islamisme(s). Islam i política en un món global
Direcció: Lurdes Vidal. Coordinació: Ada Mullol i Vítor M. Cabral

Aquesta obra pretén acostar al gran públic una qüestió complexa i molt con-
trovertida de l’actualitat: l’islamisme o islam polític, un fenomen sociopolític 
que s’emmarca en el referent religiós de l’islam i que és molt present tant en 
les societats àrabs i musulmanes com en la realitat europea. Des del rigor 
i el coneixement directe dels moviments islamistes, les diverses contribu-
cions d’acadèmics, periodistes i actors procedents del mateix entorn islamis-
ta, analitzen els diversos elements històrics, socials, polítics i culturals que 
intervenen en la seva construcció i evolució. 

Josep Maria de Porcioles. Biografia d’una vida singular 
Josep Lluís Martín i Berbois. Pròleg: Joaquim Nadal i Farreras

Aquesta obra és una biografia de Josep M. de Porcioles  i Colomer. Una apor-
tació rellevant on l’autor ens presenta la dimensió personal, familiar, profes-
sional i política d’un ciutadà nascut a Amer i amb projecció a Balaguer, Andorra 
i Barcelona. Josep M. de Porcioles va ser alcalde de la ciutat de Barcelona 
(1957-1973) però la dimensió del personatge és molt més àmplia i el valor afegit 
principal d’aquest llibre és que tracta de ser una biografia completa, sintètica 
però global, de la dimensió humana de Porcioles. Una obra on conèixer la tra-
jectòria vital i professional de Porcioles fins anys després de la seva defunció. 

Base Històrica, 173
288 pàg. 15,5 x 23,5 cm
Rústica amb solapes
18,00 € / 17,31 €
Distribució: 23 juny
978-84-18434-79-2

Base Històrica, 174
298 pàg. 15,5 x 23,5 cm
Rústica amb solapes
19,00 € / 18,27 €
Distribució: 23 juny
978-84-18434-80-8

Sempre polèmic,
el debat sobre la 
llengua és cada
dia als mitjans i
a les xarxes
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CAÇADORS DE CANÇONS
Les missions de l’Obra del Cançoner Popular
de Catalunya (1920-1940)
Josep Massot i Muntaner

Caçadors de cançons és un estudi ampli i aprofundit de les missions dutes a 
terme per l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya, entre el 1922 i el 1936.
Després d’una introducció que explica què era l’Obra del Cançoner, seguei-
xen seixanta-cinc capítols en els quals l’autor, conservador de l’arxiu de 
l’Obra, tracta de totes les missions de recerca promogudes.

Els camins de l’amor
Xavier Guillamet 

Sota l’òptica de l’amor tots els camins, fins i tot els més difícils i dolorosos, conduei-
xen al mateix port: la pau amb un mateix, amb els demés i amb Déu. En els camins 
de l’amor els indicadors ens diuen que per arribar a la felicitat no he de ser feliç jo a 
qualsevol preu, sinó fer feliç als altres. Estimar és donar i donar-se sense esperar 
res a canvi. Però, com ho fem? Els camins de l’amor no estan definits en una agenda, 
els construïm dia a dia amb les nostres paraules, amb actituds i amb fets.

L’església de Santa Maria d’Igualada
María José Díez, Aïna Garcia i Àlvar Sáez (eds.)

La basílica de Santa Maria d’Igualada, «l’església gran», és el conjunt histori-
coartístic més important de la capital de l’Anoia. Declarat bé cultural d’interès 
nacional l’any 1992, té els orígens a principis del segle XI.
En aquest llibre diferents experts estudien l’evolució històrica i artística de 
l’edifici i n’ofereixen una visió global.

Fusells, baionetes i sabres
L’exèrcit espanyol i Catalunya (1898-1923)
Daniel Díaz i Esculies

El període comprès entre 1898 i el 1923 al Principat resultà molt agitat: la ressaca 
del 98 i la irrupció del catalanisme polític, l’impacte de la Gran Guerra, el sorgiment 
de les Juntas Militares de Defensa, la lluita obrera i l’esclat d’una onada de violència 
sense precedents, etc. És per això que el propòsit d’aquest llibre és contribuir a 
treure l’entrellat de la conflictiva relació entre l’exèrcit espanyol i Catalunya.

L’obra literària de Jordi Pere Cerdà:
una mirada geocrítica
Josep Marqués Meseguer

Aquest llibre ressegueix des d’un punt de vista geoliterari l’obra literària del dra-
maturg, poeta, novel·lista i folklorista Jordi Pere Cerdà (Sallagosa, 1920 - Perpinyà, 
2011), pseudònim d’Antoni Cayrol. 

Selecta, 13
408 pàg.
24 x 29,7 cm
Tapa dura
185,00 € / 177,88 €
Distribució: 9 juny
978-84-9191-163-0  

Gra de blat, 240
168 pàg
11 x 18 cm
Rústica
14,00 € / 13,46 €
Distribució: 9 juny
978-84-9191-175-3  

Vària
320 pàg.
21 x 28 cm
Tapa dura
Distribució: 16 juny
978-84-9191-173-9  

Textos i estudis, 246
344 pàg.
16 x 22 cm
Rústica
30,00 € / 28,85 €
Distribució: 30 juny
978-84-9191-180-7  

Biblioteca
Sanchis Guarner, 94
212 pàg. 13,5 x 19,5 cm
Rústica
17,00 € / 16,35 €
Distribució: 16 juny
978-84-9191-178-4  

LLIBRE

DE LUXE
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Tú puedes ser una gran genio de la bolsa
Aunque seas un novato
Joel Greenblatt

¿Puede enseñarte un libro a superar a la Bolsa? Los gestores de carteras de valores 
de miles de millones de dólares no pueden hacerlo, y si ellos no pueden, ¿quién podrá 
hacerlo? Aquí, en esta accesible e ingeniosa guía, descubrirás dónde se encuentran 
los lugares secretos en los que se ocultan los beneficios del mercado de valores. Te 
darás cuenta de lo sencillo que es tener éxito allí donde otros han fracasado.

Retail Scorecard
El cuadro de mando del comercio omnicanal
Marcos Álvarez

La satisfacción del cliente se ha convertido en uno de los objetivos fundamentales del 
sector retail. Poniendo el foco en el cliente, seremos capaces de definir las estrate-
gias necesarias para atraer, satisfacer y retener a los futuros y actuales consumido-
res que marcan la razón de ser de una empresa. Retail Scorecard es un conjunto de 
tres herramientas de gestión estratégica esenciales.

Impacto
Un plan detallado para crear el mundo en el que queremos vivir
Christen Brandt i Tammy Tibbetts

Cuando sientes atracción por formar parte del cambio social, ¿por dónde empiezas?, 
¿cómo puedes asegurarte de que tus buenas intenciones tengan un impacto positivo?, 
¿cómo enfocas tus esfuerzos dispersos? Si alguna vez te has sentido demasiado abru-
mado para afrontar un reto de este tipo, o simplemente no estás seguro de cómo apli-
car tus habilidades únicas a este propósito, este libro te ayudará a liberar tu potencial.

Sin ánimo de ofender
La ofensa como contaminante emocional:
estrategias para lograr un territorio interior armónico
Jaume Soler i M. Mercè Conangla

Gestiona la ofensa y aleja la toxicidad de tu día a día.
Sin ánimo de ofender, escrito por los dos principales ideólogos del modelo de la 
Ecología Emocional, trata de la ofensa y del fácil arte de ofender y de sentirse ofen-
dido, y nos proporciona herramientas para ser menos susceptibles a ella y apren-
der a recuperar la paz perdida.

La fiebre del ajedrez
Descubre el poder de seducción de un juego milenario
Sebastian Raedler

Una aproximación actual a los secretos y curiosidades del ajedrez.
¿Qué secreto oculta este juego de 64 casillas que, durante siglos, ha conseguido 
seducir al espíritu humano con una especie de poesía lúdica que ni Napoleón, ni 
Einstein, ni Benjamin Franklin ni Samuel Beckett pudieron resistir?
Este libro es una declaración de amor por el juego de ajedrez. Intenta sondear y 
transmitir su poder de seducción a través de  sus sorprendentes tácticas.

208 pàg.
15,3 x 23 cm
Rústica amb solapes
22,85 € / 21,97 €
Distribució: 16 juny
978-84-18464-08-9  

256 pàg.
15,3 x 23 cm
Rústica amb solapes
19,85 € / 19,09 €
Distribució: 16 juny
978-84-18464-47-8  

208 pàg.
15,3 x 23 cm
Rústica amb solapes
18,95 € / 18,22 €
Distribució: 16 juny
978-84-18464-40-9  

232 pàg.
13,5 x 21,5 cm
Rústica amb solapes
18,95 € / 18,22 €
Distribució: 16 juny
978-84-18114-84-7  

128 pàg.
13,5 x 21,5 cm
Rústica amb solapes
14,85 € / 14,28 €
Distribució: 16 juny
978-84-18114-92-2  

3a EDICIÓ
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LES FORMES DE LA NATURA
Jana Sedláčková i Šťepánka Sekaninová
Il·lustradora: Magdalena Konečná

Mira un moment al voltant. Pots veure una petita marieta 
obrint les fundes de les ales per arrencar el vol des de la 
fulla d’un angelet fins a un jardí proper, on maduixes amb 
forma de cor comencen a apuntar. Oh, què és allò? Un cargol que 
s’arrossega sobre les pues d’un eriçó, tot carregat amb la seva closca 
amb forma d’espiral, cap a les maduixes... Aquestes són tan sols algu-
nes de les moltes formes que la natura ha donat a cada planta, animal 
o mineral. El sòl, el subsol, fins i tot les fosques profunditats del mar, 
estan plens d’ondulacions, punts, franges, taques gracioses, espirals 
recargolades o patrons enrevessats. Fins i tot els més diminuts te-
nen un lloc a la natura i un motiu per ser-hi. 

Fora de col·lecció
32 pàg.
24 x 32 cm
Tapa dura
12,90 € / 12,38 €
Distribució:
16 juny

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

978-84-1356-043-4

Qui viu al jardí?
Sonia Baretti. Il·lustradora: Sonia Baretti

Llisca i estira de les solapes per descobrir quins 
animalons viuen al jardí tot l’any!
Uns llibres plens de solapes dobles que repro-
dueixen el popular joc del “tat!” i estimulen la 
motricitat fina. 
Ideals per a les mans més petites!

Petit o gran?
Albert Vinyes i Albert Navarro
Il·lustrador: Albert Navarro

Aquest és en Betu. Ell porta una maleta, una maleta 
plena de coses. N’hi ha de petites i n’hi ha de grans. 
Se les posa, hi juga i… ui! En Betu s’ha convertit en 
un pallasso! 

Els Llibres de la
Circoteca, 3
48 pàg. (aprox.)
22,5 x 22,5 cm
Tapa dura
13,50 € / 12,96 € 
Distribució: 2 juny

Busca i Troba, 3
10 pàg. 15 x 15 cm
Cartró, cantons rodons
9,95 € / 9,56 €
Distribució: 23 juny

978-84-1356-055-7

CAT: 9788418288142 CAS: 9788418288159

Quina

meravella de

formes i patrons

pots veure al

teu voltant?

Llibre amb

solapes dobles

que reprodueixen

el joc del “tat!”
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Les extraordinàries històries
dels animals marins
Christophe Cazenove
Traducció: Paula Soriano. Il·lustrador: Jytéry

La vida als oceans amaga criatures increïbles. Amb històries curtes 
plenes d’humor, descobrirem les característiques dels animals que 
habiten els fons marins: tortugues, crancs, meduses, taurons, bale-
nes, anguiles i molts altres éssers vius.
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INFANTIL

La cabanya de l’oncle Tom
Harriet Beecher Stowe
Adaptació: Vicente Muñoz Puelles. Il·lustradora: Eva Sánchez

Aquesta història narra la vida de Tom, un esclau que treballa i viu 
amb la família a la propietat de Shelby i que és venut a un traficant. A 
més de les peripècies de Tom, l’obra recull també la fugida d’altres 
membres de la família per lliurar-se de l’esclavitud. 

Peter Pan
James Mathew Barrie
Adaptació: Vicente Muñoz Puelles. Il·lustrador: Jesús Aguado 

Peter Pan és un nen de 10 anys que no creix mai i que odia el món 
dels adults. Acompanyat de la fada Campaneta i dels Nens Perduts, 
viu al País de Mai Més en companyia de pirates, fades, indis i sirenes. 
Fins allà volaran Wendy, John i Michael, que viuran moltes aventures 
fugint del capità Garfi. 

CAT: 978-84-18592-13-3

CAS: 978-84-9142-480-2

CAT: 978-84-18592-14-0

CAS: 978-84-9142-481-9

El gran llibre de les olimpíades
Veruska Motta. Il·lustrador: Luca Poli. Traducció: Pau Sanchis

Les Olimpíades són un esdeveniment mundial i podem trobar les seves 
arrels al cor del mar Mediterrani. Començant pels inicis a l’Antiga Grècia 
i avançant fins als jocs olímpics actuals –incloent-hi els Jocs d’Hivern–, 
els nens i les nenes descobriran anècdotes i curiositats sobre l’esport i 
sobre els jocs. Amb informació interessant, textos fàcils i il·lustracions 
divertides, aquest llibre també ajudarà els lectors i les lectores a pensar 
en el significat més profund de l’esport.

La biblioteca dels ratolins, 90
80 pàg. 27 x 29 cm
Tapa dura
17,95 € / 17,26 €
Distribució: 23 juny
CAT: 978-84-18592-15-7

CAS: 978-84-9142-482-6

La biblioteca dels ratolins, 3
56 pàg.
20,5 x 28,5 cm
Tapa dura
12,95 € / 12,45 €
Distribució: juny
CAT: 978-84-18592-12-6

CAS:978-84-9142-473-4

UNITAT: El lleó, 13 i 14. 24 pàg. 20 x 21 cm. Rústica. 7,00 € / 6,73 € - Distribució: 23 juny

Peter Pan
James Mathew Barrie
Adaptació: Vicente Muñoz Puelles. Il·lustradora: Lucía Serrano

Peter Pan és un nen de 10 anys que no creix mai i que odia el món dels adults. 
Acompanyat de la fada Campaneta i dels Nens Perduts, viu al País de Mai Més. 

Històries curtes que ens acosten a la realitat del món animal
des d’una perspectiva desenfadada i plena d’humor

Nova sèrie

de còmic

divulgatiu amb

fitxes amb

informació

científica

Calcetín, 175
88 pàg.
13 x 20,5 cm
Rústica
9,00 € / 8,65 €
Distribució: 23 juny

978-84-9142-466-6
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ARRELATS

22,00 €
9788412224047

SENY I SENTIMENT

25,00 €
978-84-17998-77-6

AMOR I NO 

17,90 €
978-84-18197-46-8

BARÇA,
MÉS QUE UN CLUB?

15,00 €
978-84-1356-027-4

JOSEP

22,00 €
978-84-15315-91-9

PARAULES D’ARCADI

17,00 €
978-84-18197-45-1

ELS MÉS VENUTS

CONNECTAR

12,95 €
978-84-17353-30-8

ELS COLORS DE LA NEU

20,00 €
978-84-9766-730-2
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ELS MÉS VENUTS

DEJUNI INTERMITENT
SALUDABLE

15,50 €
978-84-1356-015-1

EL FAMOSÍSSIM CATÀLEG
DE WALKER & DAWN

19,00 €
978-84-17998-60-8   

LES HORES GREUS 

23,00 € 
978-84-15315-98-8

MELETA DE ROMER

18,90 €
  CAT: 978-84-1356-026-7

CAS: 978-84-16918-88-1

EL LLOC MÀGIC

13,95 €
978-84-17599-66-9

ETIQUETES

14,96 €
978-84-18288-12-8

GRÀCIES.
HISTÒRIA D’UN VEÏNAT

15,95 €
CAT: 978-84-18592-04-1

CAS: 978-84-9142-462-8

MARE 

22,00 €
CAT: 978-84-15315-50-6

CAS: 978-84-9142-162-7 



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

40 pàg.
20 x 25,3 cm
Cartoné
14,90 € / 14,33 € (aprox.)
Distribució: 9 juny
978-84-18288-17-3

INFANTIL

LA VENTAFOCS
ALLIBERADA
Rebecca Solnit
Il·lustrador: Arthur Rackham

En aquest gir modern del conte clàssic, una en-
ginyosa Ventafocs juga un rol actiu escrivint el seu 
propi destí i alliberant-se. Mantenint-se fidel a si 
mateixa, trobant la joia en l’avui en comptes del 
per sempre més, la Ventafocs també ajuda a alli-
berar als qui l’envolten.
En el seu debut en la literatura infantil, Rebec-
ca Solnit actualitza el conte clàssic. Una deli-
ciosa versió acompanyada de les meravelloses 
siluetes d’Arthur Rackham, un referent en l’art 
d’il·lustrar.

“Aquest llibre també vol transmetre amor i es-
perança d’alliberament a totes les criatures 
explotades i poc valorades, i a tots els nens 
que se senten sols, amb l’esperança que tam-
bé puguin escriure la seva història i farcir-la 
d’amor i alliberament.”
Rebecca Solnit

Primer llibre

infantil de 

Rebecca Solnit


