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POESIA

Dones, arbres i poesia
Curadores: Marta Pérez Sierra
i Margalida Capellà Soler
Epíleg: Anna Ruiz Mestres 

Recull poemes de 130 dones poetes 
que s’emmirallen, d’una manera o al-
tra, en la natura i donen valor als ar-
bres com a éssers vius, a través de la 
paraula. Arbres i poesies, primordials 
per a la nostra existència, en un inter-
canvi d’energia tot cercant la llum que 
ens alimenta.

Anem camí de casa 
Montse Gort
Pròleg:
Josep Borrell i Figuera 

La gràcia, l’atractiu i el valor dels 
poemes de Montse Gort radiquen 
precisament en el to de la seua 
veu poètica. Una veu que denota 
claredat, sinceritat, gust pel de-
tall. La síntesi del sentit del llibre 

l’expressa aquest vers: “a cada punt de fuga, una llavor”.

Llet de glacera 
Alba Camarasa  

Erosionada per la natura i els dols, 
una casa deixa veure els vincles i la 
relació amb els records i els paisat-
ges emocionals. 

El senyor Cogito
Zbigniew Herbert 
Traducció: Xavier Farré
 
El senyor Cogito, publicat el 1974, és 
un cicle de poemes protagonitzats 
per aquest personatge, una espècie 
de figura quixotesca del segle XX, el 
nom del qual ja és tota una declara-
ció d’intencions. El nou Premi Jordi 
Doménech ens porta al català una 

obra essencial d’un dels grans poetes del segle XX.

Poesia, 22             Distribució: 1 setembre  
404 pàg.              978-84-123441-1-0
14 x 21 cm 
Rústica amb solapes
20,00 € / 19,23 €

Jardins de             Distribució: 6 setembre
Samarcanda, 103            978-84-9766-740-1                 
192 pàg. 13 x 19 cm 
Rústica amb solapes
19,50 € / 18,75 €

Poesia, 23          Distribució: 2 setembre
104 pàg.           978-84-123441-4-1
12 x 20,5 cm 
Rústica amb solapes
15,00 € / 14,42 €

Poesia, 251            Distribució: 8 setembre
80 pàg. (aprox.)                    978-84-18908-03-3
13,5 x 20,5 cm 
Rústica amb solapes
11,00 € / 10,58 €

El clot
Àngel Martínez Moreno
 
Un poemari que hauria de ser con-
siderat una eina de reivindicació 
de l’optimisme, o almenys de tot 
l’optimisme possible.

Poesia, 250            Distribució: 8 setembre
80 pàg. (aprox.)                    978-84-18908-01-9
13,5 x 20,5 cm 
Rústica amb solapes
11,00 € / 10,58 €

XXVI Premi de Poesia Joan Llacuna Ciutat d’Igualada 2020

Variacions sobre
un tema donat
Ana Blandiana 
Traducció: Corina Oproae 
 
Ana Blandiana, referent de la litera-
tura romanesa actual, va escriure 
aquest llarg poema d’amor després de 
la mort del seu estimat. El llibre està 
plantejat com un monòleg dramàtic 
en què la pèrdua personal es conver-

teix en un acte de conquesta sobre la mort. La poeta canvia la 
tradició de l’elegia i transforma la pèrdua en una presència viva.

Jardins de             Distribució: 6 setembre
Samarcanda, 104            978-84-9766-741-8                 
128 pàg. 13 x 19 cm 
Rústica amb solapes
17,00 € / 16,35 €
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La més petita
Fatima Daas. Traducció: Manuel Forcano

Francesa, algeriana, musulmana, lesbiana.
Fatima Daas, filla petita d’emigrants algerians, creix en una llar on l’amor i la sexualitat són 
tabús i els signes d’afecte es limiten. Viu en un barri majoritàriament musulmà, i a la ciutat 
se sent com una turista que observa els costums parisencs. Passa d’estudiant inestable a 
adulta inadaptada, vivint els conflictes de la seva identitat: francesa, algeriana, musulmana, 
lesbiana... Lluny de la família, s’afermen la seva atracció per les dones i la seva fe religiosa, 
que continua practicant. Quan Nina apa-
reix, ella no sap què necessita, però sent 
que li falta alguna cosa essencial.
Aquesta extraordinària primera novel·la 
—lírica, poderosa, conflictiva— és el retrat 
vital d’una jove en un món modern ple de 
contradiccions socials, religioses i sexuals 
entre el que ella és i el que se n’espera.

L’única història
19,90 €

978-84-17214-57-9
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L’HOME DE LA
BATA VERMELLA
Julian Barnes
Traducció: Alexandre Gombau i Arnau

Retrat d’una època d’esplendor irrepetible
L’estiu de 1885, tres francesos —un príncep, un comte 
i un metge—van viatjar a Londres per amarar-se de 
cultura anglesa. El metge, Samuel Pozzi, era un gine-

còleg pioner i lliurepensador que atenia dames de l’alta 
societat i duia una vida privada massa comentada, mas-
sa escandalosa. Quatre anys abans John Singer Sargent 
n’havia pintat un retrat extraordinari, vestit amb bata.
La fascinant vida de Pozzi, L’home de la bata vermella, 
va coincidir de ple amb la Belle Époque francesa, quan 
les classes benestants competien en glamur, osten-
tació i, sovint, extravagància a la recerca del plaer, 
la bellesa o el reconeixement social. Llavors París 
era una festa, un formiguer d’artistes, escriptors i 
intel·lectuals que maldaven per destacar, enlairats 
per una societat decadent, xovinista i dominada per 
prejudicis racials i de classe.

Narratives, 134
192 pàg. (aprox.)
13,8 x 21,3 cm
Rústica amb solapes
17,90 € / 17,21 € (aprox.)
Distribució: 8 setembre
978-84-18197-84-0

Narratives, 129
304 pàg.
13,8 x 21,3 cm
Rústica amb solapes
20,90 € / 20,10 € (aprox.)
Distribució: 8 setembre
978-84-18197-44-4

Premi Les Inrockuptibles 2020

Llibre a

color amb un 

centenar de fotos

i pintures de 

l’època
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ELS CULPABLES  

Marc Quintana

Contraban, escopetes, mals amors i altres costums atàvics.
Pep Palacín, àlies Tallaferro, és a punt de morir dessagnat 
i esbudellat. En aquest lent trànsit de la vida a la mort té 
temps de repassar algunes vivències i records dels pinto-
rescos personatges que habiten el seu poble, Saurri, al Piri-
neu, prop d’Andorra. I mentre va rememorant aquest tapís 
grotesc de persones i fets insòlits, intentarà descobrir qui, 
d’entre tots ells, és qui l’ha assassinat. 
Amb només tretze famílies, a Saurri s’hi congreguen to-
tes les passions i les malvestats imaginables: uns volen 
fer diners fàcils amb el contraban o les terres comunes; 
uns altres lluitaran per aconseguir un home, una dona o 
un fill; uns tercers seran víctimes de la seva innocència... 
En molts casos una ira atàvica i incontenible tenyeix les 
relacions personals, fins al punt que no sembla fàcil es-
brinar l’assassí de Tallaferro.
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Ja estem morts, amor 
Xavier Aliaga

Els pares d’Anaïs es van conèixer en una festa 
del diari on treballaven. Ell començava a brillar 
pels seus articles polítics; ella era redactora 
en pràctiques. Dos joves, Minerva i Tristany, 
molt diferents però lligats perquè tots dos eren 
orfes. Una història com altres de passió i ena-
morament, compromís, ascensos professio-
nals, naixements (Anaïs i la petita Chloe)... Fins 
que uns deus de l’atzar rabiosos van sotmetre 
els progenitors al pitjor dels embats: la mort de 
les dues filles.

Narratives, 135
192 pàg. (aprox.)
13,8 x 21,3 cm
Rústica amb solapes
17,00 € / 16,35 € (aprox.) 
Distribució: 1 setembre
978-84-18197-85-7  

Els bons fills 
Rosa Ribas. Traducció: Ricard Vela

On hi ha els límits en una investigació criminal? 
Torna la família de detectius més propera i popular de la novel·la poli-
cíaca en una novel·la trepidant.
La Nora s’ha reincorporat a l’agència de la família, Hernández Detec-
tius, després de la seva misteriosa desaparició, de la qual no vol parlar. 
Mentrestant, els Hernández han continuat ocupant-se d’alguns casos 
rutinaris. Fins que un dia sol·licita els seus serveis un matrimoni que 
vol saber per què es va suïcidar la seva filla adolescent. Aquesta inves-
tigació canviarà la vida dels Hernández per sempre. Descobriran que la 
noia portava una doble vida.

Capital Books, 23
352 pàg. (aprox.)
15 x 23 cm
Rústica amb solapes
19,50 € / 18,75 € (aprox.) 
Distribució: 6 setembre
978-84-121479-9-5  

Narratives, 133
192 pàg. (aprox.)
13,8 x 21,3 cm
Rústica amb solapes
17,00 € / 16,35 € (aprox.) 
Distribució: 1 setembre
978-84-18197-83-3  

Les quatre vides de 
l’oncle Antoine

16,90 €
978-84-15307-89-1

XXXI Premi de novel·la 
Ciutat de Tarragona

Pin i Soler2020
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Club Victòria, 4
240 pàg. (aprox.)
15 x 23 cm
Tapa dura folrada
24,00 € / 23,08 € (aprox.) 
Distribució: 8 setembre
978-84-18908-00-2

Agnes Grey
Anne Brontë. Traducció: M. Dolors Ventós

Agnes Grey és filla d’un vicari que té uns ingressos del tot in-
suficients per mantenir la seva família. Quan els Grey ja no 
poden retallar més despeses, l’Agnes s’ofereix a buscar feina 
com a institutriu. Però no triga gaire a adonar-se que les coses 
són molt diferents de com s’havia imaginat: nens malcriats, 
jovenetes intrigants, mares massa indulgents i pares increï-
blement mesquins converteixen el seu somni de ser mestra 
en un autèntic malson.

224 pàg. (aprox.)
14 x 21 cm
Rústica
18,50 € / 17,79 € (aprox.) 
Distribució: 6 setembre
978-84-122839-9-0

Lena al descobert 
Carolina Montoto

Sobre l’efecte que el passat i les mitges veritats tenen en la con-
cepció d’un mateix i en l’actitud que un adopta davant la vida.
La Lena fa repàs de la seva vida el dia que compleix cinquanta 
anys: treballa com a correctora i amb el que guanya li costa 
arribar a final de mes, viu en un pis llogat, no té parella, gairebé 
no té amics, el seu pare acaba de morir, no sap cap a on va ni té 
cap projecte de futur. Sembla que cada cop s’està tornant més 
invisible als ulls de la societat: el balanç és esfereïdor.

La segona estrella
Albert Plans. Il·lustrador: Ignasi Font

La Sara és una noia ucraïnesa que malviu en una Barcelona cada 
cop més deshumanitzada i en una Catalunya desèrtica pels es-
tralls irreversibles de l’escalfament global. Un dia es desperta 
a la barraca d’un indigent, sense saber com hi ha arribat ni per 
què l’han segrestada. Aconsegueix escapar-se’n, però no triga a 
adonar-se que algú l’empaita per assassinar-la. I també desco-
breix que té telecinesi: en situacions límit, és capaç de moure tota 
mena d’objectes amb el pensament.

Més Llibres, 30
200 pàg. (aprox.)
14 x 22 cm. Rústica
18,95 € / 18,22 €
Distribució: 1 setembre
978-84-17353-32-2 

El silenci

ens parla; 

l’escoltem?

La novel·la 

que hauria escrit 

Stephen King si

fos català

Finalista de:
The Booke Prize 1977

Quartet de tardor 
Barbara Pym. Pròleg: D. Sam Abrams
Traducció: Dolors Udina

L’Edwin, en Norman, la Letty i la Marcia treballen a la mateixa 
oficina de Londres,  superen la seixantena i estan a punt de jubi-
lar-se. No tenen parella i no viuen amb cap membre de la seva 
família propera, però pateixen el mateix problema: la soledat. 
Mentre han estat treballant junts, cap dels quatre no ha cedit 
a l’impuls humà de conèixer els altres i establir-hi una relació 
d’amistat. I quan arriba la jubilació de les dues dones del quar-
tet, la seva quotidianitat canvia.

232 pàg.
14 x 21 cm
Rústica
18,50 € / 17,79 € (aprox.) 
Distribució: 8 setembre
978-84-122839-8-3  

Un advertiment 

contra el fet de 

deixar que la

nostra vida sigui 

massa petita

i privada

El retrat

més fidel de

la institutriu

victoriana
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La cort del Buda 
Josep Heras

En aquest primer títol de la col·lecció, Josep Heras ens introdueix al budisme d’una 
manera original, de la mà d’aquells que van formar la cort del Buda. Els homes del 
Buda, rics i pobres, religiosos i laics, que van ser els veritables protagonistes del 
naixement d’una religió que ja té prop de 2.500 anys d’història. 

La còlera dels il·luminats. El cisma budista  
Josep Heras

A La còlera dels il·luminats, Josep Heras novel·la un fet real que amenaçà la comu-
nitat budista i que a punt va estar de provocar un gran cisma, encapçalat pel monjo 
Devadatta. La història oficial no l’ha perdonat. 
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Club de Lectura Budista, 3
176 pàg.
15,5 x 23,5 cm. Rústica
13,90 € / 13,36 €
Distribució: setembre
978-84-17759-83-4

La Foradada
Llum Saumell  

L’octubre del 2019 la Laura decideix fugir. Poques hores després, 
troben el Kepa, la seva parella, mort en un penya-segat. Arran d’això, 
diversos personatges buscaran la Laura, però per raons diferents. 

Neures de pa sucat amb oli
Josepa Sopeña i Feu   

Els protagonistes són persones que compren al mercat, que van al 
cinema, que llegeixen al llit... Però tenen alguna dèria, que les duu a 
comportar-se de forma neuròtica i ridícula a ulls d’altri.

Els Octubrers. Les aventures d’una bona tropa
Rosa Sanromà i Barberà  

Els protagonistes són Els Octubrers, nens i nenes que han de dur 
a terme diverses missions durant els durs mesos de confinament.

Narrativa, 77           978-84-18908-02-6         
96 pàg (aprox.)
14,5 x 21,5 cm.
Rústica amb solapes
12,00 € / 11,54 €
Distribució: 8 setembre

Narrativa, 26
96 pàg (aprox.)
15,5 x 23,3 cm. Rústica
12,30 € / 11,83 €
Distribució: 15 setembre
978-84-16342-50-1

Narrativa, 27
64 pàg (aprox.)
15,5 x 23,3 cm. Rústica
9,90 € / 9,52 €
Distribució: 15 setembre
978-84-16342-51-8

El fill del monjo 
Josep Heras

Amb aquesta biografia novel·lada coneixerem la història d’en Rahula, el fill del Buda, 
que amb només set anys va deixar-ho tot per convertir-se en monjo i endinsar-se en 
un món totalment desconegut per a ell.

Club de Lectura Budista, 1
166 pàg.
15,5 x 23,5 cm. Rústica
14,90 € / 14,32 €
Distribució: setembre
978-84-17759-81-0

NOVA COL·LECCIÓ “CLUB DE LECTURA BUDISTA”
El budisme amb un llenguatge planer. La realitat histórica d’una religió ben viva.

46è Premi de Narrativa Curta Vila de Martorell 2020

Annual 1921. La matança dels innocents
Juan Luis Martínez González. Traducció: Patricia Castro  

Una novel·la antibèl·lica que narra la vida, misèries i destí dels 
soldats espanyols que van ser enviats a la mort per comanda-
ments incompetents i polítics corruptes que anaven al darrera 
d’una glòria imperial caduca. Basada en els fets reals de la 
Batalla de Annual el 1921.

Apostroph Narrativa
320 pàg. (aprox.). 15 x 21 cm.
Rústica amb solapes. 19,00 € / 18,27 € (aprox.)
Distribució: 22 setembre
CAT:              CAS: 
978-84-123711-4-7               978-84-12371-15-4

Club de Lectura Budista, 2
140 pàg.
15,5 x 23,5 cm. Rústica
12,90 € / 12,40 €
Distribució: setembre
978-84-17759-82-7
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Inspira, expira, mata
Karsten Dusse. Traducció: Carlota Gurt

L’advocat Björn Diemel es veu obligat per la 
seva dona a anar a un seminari d’atenció ple-
na (mindfulness) per mirar d’arreglar el seu 

matrimoni, demostrar que és un bon pare i recuperar la conciliació la-
boral i familiar. El curs realment dóna fruits i en Björn 
pot, fins i tot, aplicar allò que hi ha aprés, a la seva 
feina, tot i que de forma totalment inesperada quan, 
un client -un criminal més que brutal i més que cul-
pable- comença a causar-li massa problemes. En 
Björn simplement el mata, segons totes les regles 
d’atenció plena.
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Natures. 11 relats entre mars, muntanyes, boscos i camps
Melcior Comes, Carlota Gurt,  Mònica Batet, Adrià Pujol, Núria Cadenes, 
Joan Benesiu, Joan Todó, Laia Llobera, Simona Škrabec, Miquel Aguirre 
i Montse Mayol (il·lustradora)

Què és la natura? El humans en formem part, però al mateix temps la sentim i la mirem des de 
fora. Aliena. Estranya. I tanmateix, tan nostra, que és sempre el lloc d’on venim i el lloc on tornem. 
De natures, bé ho sabem, n’hi ha moltes, tantes com gent que la miri, que la pensi, que la rumiï.
Deu escriptors i una il·lustradora s’han preguntat què és per elles i ells la natura. 

Sang calenta
Irène Némirovsky. Traducció: Anna Casassas  

En un poblet de la Borgonya d’una tranquil·litat aparentment in-
alterable, Silvio, un home gran i solitari que ha dilapidat la 

seva fortuna recorrent el món, es dedica a observar veïns i 
familiars. Un dia, però, es produeix una mort inesperada i, 
a poc a poc, els secrets de joventut que havien estat curo-
sament amagats surten a la llum, i demostren fins a quin 

punt passions que semblaven extingides poden dominar les 
voluntats i canviar el curs d’un destí traçat. 

Petits Plaers, 20
188 pàg. (aprox.)
11,5 x 18 cm
Rústica amb solapes
16,00 € / 15,38 €
Distribució: 22 setembre
978-84-18908-04-0

Sota la neu bruta
Francesc Puigpelat

Dos matrimonis van a esquiar a Masella just abans de la “tempesta del segle”. La 
nevada comença quan tornen al xalet i el cotxe queda bloquejat. Han de fer l’últim 
quilòmetre a peu, sota una nevada mai vista. Ja al xalet, s’adonen que un d’ells, el 
Salvador, ha desaparegut. L’endemà apareix el cadàver del Salvador. I en aquest punt, 
junt amb una descripció de les complexes relacions entre les dues parelles, brolla la 
sospita. I si el Salvador ha estat víctima d’un assassinat?

Notes de color, 109
128 pàg.
15,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
12,10 € / 11,63 € (aprox.)
Distribució: 1 setembre
978-84-1356-063-2 

Fosca, 5
400 pàg. (aprox.)
15 x 22,8 cm
Rústica
22,00 € / 21,15 € (aprox.)
Distribució: 1 setembre
9788415315995 

L’illa Roja de narrativa, 11
200 pàg. 15 x 21 cm
Rústica amb solapes
20,00 € / 19,23 €
Distribució: 1 setembre

978-84-122240-7-8

Novel·la guanyadora de
XXXVIII  Premi de Narrativa 

Ribera d’Ebre

Més de 400.000
exemplars venuts
a Alemanya

“Una novel·la

policíaca

meravellosament 

divertida.” 

WDR4 Bücher

Una novel·la

intimista i

trasbalsadora,

que durant dècades 

va estar perduda

en un calaix
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Herois de la Volta. Els protagonistes de 100 curses de llegenda
Rafael Vallbona  

Aquest llibre està dedicat a explicar la gesta humana i llegendària de ca-
dascun dels 80 corredors que, vencent en una o més de les cent edicions 
de la Volta Ciclista a Catalunya celebrades fins ara, han contribuït a fer 
etern l’esport i a fer gran la història d’una de les curses més antigues del 
món. Per això els protagonistes d’aquest llibre són ells, els herois de la 
Volta, perquè són una part fonamental de la mitologia ciclista i un factor 
decisiu en la llarga vida de la cursa.

Del carrer a l’estudi
Graffiti i artistes de l’escena urbana a Valls i el Camp de Tarragona
Quim Torres, Albert Gironès i Adrià Batet  

Del carrer a l’estudi pretén mostrar dues visions entorn el grafit i l’art urbà. 
Per una banda, la seva història i pràctica en el context de Valls i el Camp de 
Tarragona, i per l’altra, l’apertura de mires dels seus practicants cap a altres 
llenguatges artístics.

Fora de col·lecció
144 pàg. (aprox.)
23 x 27 cm
Rústica amb solapes
15,00 € / 14,42 €
Distribució: 1 setembre
978-84-1356-071-7 

Passejades per la història de 
l’Hospitalet de l’Infant
Josep Fernández-Gaitán i Josep Jordana

16 passejades per la història de l’Hospitalet 
de l’Infant. Podreu descobrir camins i mun-
tanyes fascinants, infinitat de vestigis ama-

gats i altres elements del passat del territori.

El Catllar, passió castellera. 250 anys de tradició (1770-2020)
Joan Rovira i Miró  

El Catllar és una plaça castellera diferent. Darrere dels èxits més 
recents s’hi amaguen 250 anys d’història, que fan del Catllar un lloc 
únic on els castells connecten passat, present i futur.

Fora de col·lecció
208 pàg.
24 x 29 cm
Tapa dura
29,90 € / 28,74 € (aprox.)
Distribució: 1 setembre
978-84-1356-065-6 

Cervell: manual de l’usuari
Guia simplificada de la màquina més complexa del món bona tropa
Marco Magrini  

“Tenim un manual per a totes les màquines que 
posseïm, excepte per a la més important”. A partir 
d’aquesta reflexió, Marco Magrini va tenir la idea 
d’escriure un llibre sobre el funcionament del cer-
vell humà, estructurat com el manual d’una rentadora 
o nevera. Amb els capítols dedicats a la instal·lació, l’operativitat, 
el tauler de control, les extensions..., queda clar que la metàfora 
és portada als extrems. El lleuger to humorístic contribueix a la 
seva finalitat divulgativa. 
El cervell no és exactament una màquina, però tot usuari d’un cer-
vell humà hauria de conèixer els components biològics, els meca-
nismes i els engranatges que el fan funcionar.

Prisma, 55
256 pàg.
15,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
15,00 € / 14,42 €
Distribució: 8 setembre
978-84-1356-062-5 

Publicacions del Centre 
d’Estudis de l’Hospitalet
de l’Infant
72 pàg. (aprox.)
12 x 22,5 cm
Rústica amb solapes
10,00 € / 9,62 €
Distribució: 1 setembre

FRANCÈS:
978-84-1356-069-4

ANGLÈS:
978-84-1356-070-0

978-84-1356-072-4 L’Aixecador, 33
208 pàg. (aprox.)
15,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
17,50 € / 16,83 €
Distribució: 1 setembre

+ 10.000

exemplars

venuts a

Itàlia

Traduccions

al francès

 i a l’anglès
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Repoblem. L’any que vam tornar al poble  
Ton Lloret Ortínez

La COVID-19 ha despertat l’interès per anar a viure a poble. Una opor-
tunitat per frenar el despoblament i reequilibrar el territori. Per tal 
d’aprofitar aquest interès pel món rural, a les xarxes nasqué Repoblem, 
una iniciativa per connectar persones que busquen poble i pobles que 
busquen persones. Però, qui són aquestes persones i com són aquests 
pobles? I quin és l’abast del despoblament a Catalunya?
Però, per entendre cap on van aquests repobladors, cal fer, també, una 
mirada cap a aquest món rural que s’ha anat despoblant.
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L’Ebre:
50 raons per estimar-lo
Arturo Gaya

El músic tortosí Arturo Gaya recupera el vell ofi-
ci de periodista amb una guia personal per viatjar 
pel curs de l’Ebre: una gran regió natural, amb lli-
gams culturals, històries i llegendes que banyen 
les seues aigües.
Gaya proposa una identitat riberenca que s’adqui-
reix pel fet d’haver nascut o viure a la vora d’un 
riu: “El riu és el teu paisatge, la teua banda sono-
ra i els teus records. Amb el pas dels anys creix 
en tu mateix la necessitat d’anar riu amunt o riu 
avall per conèixer més coses i més gent.”

Khroma, 23. 120 pàg. 24 x 22,5 cm. Tapa dura
23,80 € / 22,88 €. Distribució: 29 setembre
CAT:                    CAS:
978-84-1356-064-9                      978-84-18735-00-4

Caminar, una filosofia 
Frédéric Gros. Traducció: Francesc Roma i Casanovas

Caminar, en qualsevol de les seves formes, cada dia té més adeptes que 
saben gaudir de les seves virtuts i en reben els beneficis: una sensació 
de pau, de comunió amb la natura, de plenitud... Molts ens en beneficiem, 
perquè caminar no necessita ni aprenentatge, ni tècnica, ni material, ni 
diners. Només cal el nostre cos, un espai i una mica de temps. 
Aquest llibre intenta entendre la caminada com un acte filosòfic o com 
una experiència espiritual. Per això fa servir grans figures històriques, 
filosòfiques o literàries per a les quals caminar era una disposició del 
pensament o una inspiració.

La Mandràgora, 8
184 pàg. (aprox.)
15,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
15,50 € / 14,88 € (aprox.) 
Distribució: 22 Setembre
978-84-1356-068-7  

Fora de col·lecció
160 pàg. (aprox.)
17 x 24 cm
Rústica amb solapes
18,90 € / 18,17 € (aprox.)
Distribució: 29 setembre
978-84-1356-056-4 
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Estels
Guia pràctica de les principals constel·lacions
Mark Westmoquette. Traducció: Alexandre Gombau i Arnau 

Explorar les meravelles del cel nocturn i gaudir-ne. Aquest és 
l’objectiu d’Estels, a través del qual podreu comprovar la fasci-

nació que exerceixen els altres sobre nosaltres, amb aquest joc 
de 20 cartes i un llibre ple de dades i curiositats.

Cada postal representa una de les constel·lacions principals, que 
podreu identificar gràcies a uns foradets de diverses mides segons 

la brillantor dels estels que la conformen. Només cal que il·lumineu la 
carta amb una llanterna i projectareu la constel·lació a terra o a una pa-

ret per poder trobar-la a la volta del cel.El llibre d’acompanyament 
explica amb més detall les constel·lacions, alhora que comenta 

la seva importància en els mites i la filosofia, i com podem in-
corporar aquests coneixements a la nostra vida.
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La Mandràgora, 9
240 pàg. (aprox.)
15,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
15,00 € / 14,42 € (aprox.)
Distribució: 29 setembre
978-84-1356-066-3 

Al bosc no hi ha silenci
La comunicació d’animals i plantes
Madlen Ziege. Traducció: Lídia Álvarez Grifoll  

Si algú pensa que al bosc regna el silenci és perquè no hi ha 
parat mai l’orella! Els animals i les plantes es comuniquen 
constantment de maneres diverses. Sabíeu que els fongs paren 
trampes? O que els peixos menteixen? Els humans no som els 
únics que tendim a exagerar i a dir mentides. Però, com ho fan? 
Les plantes, per exemple, hi senten? Hi veuen els fongs? Madlen 
Ziege, biòloga del comportament, arriba al fons de la qüestió i 
desvela el misteri de la comunicació a la natura, i ens trasllada 
a un món fascinant.

La Mandràgora, 7
384 pàg. (aprox.)
15,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
21,90 € / 21,06 € (aprox.)
Distribució: 15 setembre
978-84-1356-047-2 

Fora de col·lecció
• Llibre: 128 pàg. 13 x 20 cm. Rústica
• Postals: 20/u. 12 x 19 cm.
• Carpeta: 14,5 x 21 cm. Tapa dura
16,90 € / 16,25 € (aprox.)
Distribució: 22 setembre

978-84-1356-051-9

L’enigmàtic tarannà dels ocells
Una nova mirada a la manera com els ocells parlen, 
treballen, juguen, crien i pensen
Jennifer Ackerman. Traducció: Eduard Castanyo  

Alguns dels comportaments extraordinaris dels ocells són 
enigmes que sembla que ampliïn els límits de l’ocellitat: una 
mare ocell que mata el seus pollets, i una altra que desinteres-
sadament té cura dels joves d’altres ocells com si fossin seus. 
Ocells que creen precioses obres d’art. Ocells que tenen les se-
ves contradiccions. Ocells que fan regals i ocells que roben, que 
ballen i que tamborinegen, que pinten les seves creacions o que 
es pinten ells mateixos.
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LES MILLORS RECEPTES
DE BOLETS
Jean-Pierre Fombeur

Pollastre amb múrgoles, medalló de rap amb 
trompetes, cassoletes de cargols amb bolets, 
apagallums arrebossats, llengua de bou amb 
calamars...
Les millors receptes de bolets són 82 recep-
tes gurmet i familiars per cuinar els bolets 
dels nostres boscos.
En aquest llibre, Jean-Pierre Fombeur de-
talla 17 espècies diferents de bolets. A més, 
explica consells sobre com fer una recol·lecció més acurada i, per des-
comptat, tots els seus secrets perquè cadascuna de les seves receptes 
sigui un èxit.

Sensacions, 15
192 pàg. (aprox.)
17 x 24 cm
Rústica amb solapes
19,90 € / 19,13 € (aprox.)
Distribució: 8 setembre

CAT: 978-84-1356-067-0 CAS: 978-84-18735-01-1

Distribució:
8 setembre
978-84-17998-68-4

SA I VEGÀ, DES DE L’ESMORZAR  
Marta Castells

Habitualment, ens llevem amb presses i esmorzem sense 
pensar-nos-hi gaire: el que sigui per arrencar ràpid! D’altra 
banda, els que triem menjar vegetarià o vegà ens trobem que 
l’esmorzar és l’àpat més complicat, perquè, un cop hem eliminat els aliments d’origen 
animal, costa trobar com omplir l’entrepà sense avorrir-se de menjar sempre el mateix. 
Considerant tot això, Marta Castells, professora de cuina natural i saludable, ha re-
visat els principals ingredients de l’esmorzar per adaptar-lo, d’una manera senzilla 
i imaginativa, a una dieta vegana. En aquest llibre trobaràs un recull de receptes i pro-
postes, saludables i de ràpida elaboració, per preparar un esmorzar deliciós amb in-
gredients 100% vegetals, de fàcil digestió, que en comptes d’aportar calories bui-
des a la dieta, estan plens de nutrients que alimenten de la manera més saludable. 

16 x 26 cm
Rústica amb solapes
15,00 € / 14,42 € (aprox.)

Milfulls, 33
128 pàg. (aprox.)
+ plec de 8 a color

Camins i paratges dibuixats
Manel Morral. Textos: Lita Palomera

Després dels llibres Maresme dibuixat i El Baix Empordà 
dibuixat ara ens arriba Camins i paratges dibuixats del 
mataroní Manel Morral, amb dibuixos fets arreu de Cata-
lunya i Menorca, aquarel·les de masies, ermites, cases de poble i 
campanars, paisatges de muntanya i camps… Amb textos poètics a 
cura de Lita Palomera.

Brots, 3
93 pàg.
16 x 21 cm 
Rústica amb solapes
19,00 € / 18,27 €
Distribució: 1 setembre
978-84-123441-3-4  

82
receptes

gurmet i

familiars

Llibre molt visual 
amb imatges a tot 
color, en què l’autor 
explica algunes de
les característiques 
de 17 espècies
de bolets

Per arrencar el
dia de la manera 
més saludable
amb un esmorzar
100 % vegetal

54 aquarel·les

apaïsades,

28 aquarel·les

verticals,

3 dibuixos

a tinta
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A punt. Curs de català. Llibre d’exercicis 4
Albert Vilagrasa Grandia   

Llibre d’exercicis per reforçar els coneixements apresos.
Els àudios estan disponibles a la web.

A punt. Curs de català. Llibre de l’alumne 4
Albert Vilagrasa Grandia   

Quart curs de català del nou mètode «A Punt» modern i innova-
dor, elaborat amb un enfocament basat en l’acció, en el qual la 
tasca és la unitat essencial per a la programació i l’ensenyament.

A punt. Curs de català
216 pàg. 22 x 28 cm
Rústica
29,00 € / 27,88 €
Distribució: 29 setembre
978-84-9883-993-7
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A punt. Curs de català
132 pàg. 22 x 28 cm
Rústica
19,00 € / 18,27 €
Distribució: 29 setembre
978-84-9191-013-8

Barcelona, cultura sense capital
De l’ebullició col·lectiva al talentisme creatiu 
Marc Roig i Badia 

Amb un estil irònic i enrabiat, Roig ha escrit un llibre polèmic que farà 
posar vermells als responsables culturals.
A quaranta anys de la recuperació de les institucions culturals arriba 
l’hora de fer balanç. L’ebullició col·lectiva dels vuitanta ha derivat en una 
cursa de talents on Barcelona no fa de capital. La institucionalització 
ha provocat una cultura impopular, internacional i turística, la profes-
sionalització ha acabat en  precarietat, la mercantilització en banalitat i 
l’economia ha fet de la cultura una estratègia urbanística. Si la salut de-
mocràtica d’un país es mesura per la capacitat d’explorar el llegat com-
partit, hem fabricat una andròmina monumental que no fa el fet.

Magma, 6
224 pàg.
14 x 21,5 cm
Rústica
20,00 € / 19,23 €
Distribució: 1 setembre
978-84-9191-181-4 

Biblioteca Miquel              Distribució: 1 setembre
dels Sants Oliver, 57              978-84-9191-182-1
384 pàg. 13 x 19 cm
Rústica
26,00 € / 25,00 €

Joan Ramis i la 
xarxa de relacions 
il·lustrades
Josefina Salord Ripoll (ed.)   

Recull de les aportacions a les 
jornades de l’Institut Menorquí 
d’Estudis amb motiu de la com-
memoració del bicentenari de la 
mort de Joan Ramis, personalitat 
de referència del grup il·lustrat 
menorquí i l’autor canònic de la 
literatura catalana del setcents. 

Biblioteca               Distribució: 22 setembre
Sanchis Guarner, 95              978-84-9191-183-8
184 pàg. 13,5 x 19,5 cm
Rústica
17,00 € / 16,35 €

La poètica dels
espais en Vicent 
Andrés Estellés
Irene Mira-Navarro  

Aquest llibre proposa una lectura 
de la dimensió espacial de l’obra 
poètica de Vicent Andrés Estellés. 
En concret, analitza l’omnipre-
sència de les imatges espacials 
en el poeta i planteja un itinerari 
d’interpretació dels significats i 
les funcions poètiques i discursi-
ves dels indrets. 
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Una asimetria cartografiada. Els Països Catalans i Espanya en 27 mapes
Quim Bosch i Batlle  

El propòsit de l’autor és fonamentalment contribuir al debat territorial amb 
dades objectives. Per fer-ho, analitza diferents aspectes polítics, econòmics, 
demogràfics, socials, acadèmics i científics que ofereixen un retrat polièdric 
d’Espanya. A través d’aquesta obra, Bosch constata l’existència de diferències 
territorials prou notables, algunes d’elles amb patrons recurrents, com és 
el cas dels Països Catalans. També posa sobre la taula la correlació entre 
alguns dels indicadors analitzats que ajuden a determinar, per exemple, les 
balances fiscals o l’èxit-fracàs acadèmic entre les comunitats autònomes.

Dones viatgeres
La valentia de disset aventureres avançades al seu temps
Elisenda Albertí 

Actualment, viatjar és una activitat normal, ja sigui per feina o tu-
risme, però hi havia una època en què no era així, menys encara si 

la destinació era exòtica o més enllà de la civilització. I 
si qui ho feia era una dona, aleshores ja podem par-

lar d’un fet excepcional.
Dones viatgeres explica la història d’algunes 
d’aquestes dones, que entre els segles XVIII i 
principi del XX van desafiar les normes establer-

tes per desplaçar-se a indrets distants i desco-
neguts, havent de superar les limitacions que la so-

cietat els imposava a causa del seu sexe.
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Lawfare. L’estratègia de repressió contra l’independentisme català
Damià del Clot Trias. Pròlegs: Carles Mundó i Jordi Matas. Epíleg: Meritxell Serret  

El llibre analitza l’estratègia del lawfare -guerra legal o batalla jurídica-, 
realitzada per l’Estat espanyol. El franquisme ja es va servir de la llei i dels 
tribunals d’excepció per aniquilar la dissidència política. Avui el lawfare es-
devé una estratègia que requereix de les complicitats del govern, dels mi-
tjans de comunicació, dels operadors judicials i, sobretot, d’un deep state 
que té com a objectiu protegir la raó d’Estat. I això només és possible fent un 
ús del dret penal i processal de l’enemic. 

Entrevol, 19
181 pàg. 14 x 21 cm
Rústica amb solapes
18,00 € / 17,31 €
Distribució: 1 setembre
978-84-123441-2-7 

Orígens, 34
224 pàg.
15 x 23 cm
Rústica amb solapes
19,00 € / 18,27 €
Distribució: 8 setembre
9788472461789 

El Fil d’Ariadna, 125
144 pàg. (aprox.)
3,8 x 21,3 cm
Rústica amb solapes
16,00 € / 15,38 € (aprox.)
Distribució: 22 setembre
978-84-18197-86-4 

Premi d’Assaig de
la Fundació Irla 2021

El poema de Guilgameix, rei d’Uruk
Versió de Jeroni Rubió Rodon. Pròleg: Oriol Broggi
 
Un clàssic universal que parla de valors com l’amistat, la recerca de la 
veritat i la vellesa.
Presentem la versió teatral de l’epopeia de Guilgameix que va escenifi-
car la Perla 29 a la inauguració del festival Grec del 2018. L’obra tracta de 
l’aspiració de Guilgameix, rei de la ciutat sumèria d’Uruk, i el seu amic Enki-
du d’abraçar la vida amb tota la seva plenitud, la qual es veu estroncada per 
la mort del segon. El rei, que s’ha sentit poderós i ha desafiat els propis déus 
per deixar petja i ser eternament recordat, es veu abocat a vagar per la vida.

Poesia        
102 pàg. 13 x 18 cm 
Rústica amb solapes
20,00 € / 19,23 €
Distribució: 1 setembre
978-84-18693-02-1

Per

descobrir

la vida

d’unes dones

desconegudes
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Acompañar el cáncer
Guía para cuidar a tu ser querido durante su enfermedad
Míriam Algueró Josa

«Mi madre enfermó de cáncer tres años y medio después de que mi 
padre falleciera, también de cáncer. El tratamiento que proponían los 
médicos le hubiera permitido vivir hasta 18 meses pero en una silla 
de ruedas, medio ciega y sin control de esfínteres. Ella nos dijo que 
no quería hacer el tratamiento. El primer manual para cuidadores de 
pacientes con cáncer en el que encontrarás toda la información que 
necesitas para acompañar y cuidar de tu ser querido durante el cán-
cer. También va dirigido a todas las personas que padecen cáncer.

Cocina con aceites esenciales y
hierbas aromáticas. Gotas de vida
y salud para todas tus recetas 
Mª Pilar Ibern, «Gavina»

Aprende los secretos de los aceites esenciales y aporta a tu 
vida un plus de cocina saludable.
Maria Pilar Ibern, conocida en el mundo de la cocina saludable 
como «Gavina», pone al alcance del público un libro de recetas 
en el que se enseña a utilizar correctamente los aceites esen-
ciales en la cocina. Como si de un libro de alquimia se tratara, 
el lector descubrirá no solo las propiedades de cada aceite 
esencial, sino también en qué cantidad o a qué temperatura 
deben aplicarse, o qué alimentos favorecen mejor su dilución. 

Los 100 mejores suplementos y alimentos 
que cambiarán tu vida. Descubre qué beneficios 
aportan y qué dolencias ayudan a combatir 
Dr. Àlex Yañéz

¿Quieres potenciar tu salud y tu rendimiento a través de los 
mejores suplementos y alimentos?

En este libro hallarás la respuesta, ya que de la mano 
del Dr. Àlex Yáñez descubrirás los 100 mejores su-

plementos y alimentos que cuidarán tu cuerpo y tu 
mente. Además, toda la información aquí reunida 
aparece acompañada y respaldada por toda la evi-
dencia científica actual al respecto (más de 2.000 

referencias científicas y bibliográficas). 
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224 pàg.
15,3 x 23 cm
Rústica amb solapes
18,85 € / 18,13 €
Distribució: 8 setembre
978-84-17998-87-5 

200 pàg.
15,3 x 23 cm
Rústica amb solapes
19,95 € / 19,18 €
Distribució: 8 setembre
978-84-18114-82-3 

168 pàg. 15,3 x 23 cm
Rústica amb solapes
18,95 € / 18,22 €
Distribució: 8 setembre
978-84-9735-516-2 

Recetas

sabrosas

con aceites 

esenciales

Alimentos y 

suplementos 

para mejorar 

tu salud
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256 pàg. 15,3 x 23 cm
Rústica amb solapes
19,95 € / 19,18 €
Distribució: setembre
9788418114663 

El arte de las personas
Dave Kerpen

Algunas personas piensan que en un mundo tan competitivo 
como el actual, un perfil de persona exitosa responde al clásico
tipo duro que no necesita amigos. En realidad las personas de 
éxito son aquellas que dominan mejor las habilidades para rela-
cionarse con las personas. Dave Kerpen ofrece 53 hábitos, fáciles 
de ejecutar y, a menudo, contrarios a la intuición, para aprender 
a dominar las 11 habilidades personales que te ayudarán más de 
lo que te puedas imaginar en el trabajo, en el hogar y en la vida.

El entrenador de trading
Brett N. Steenbarger 

Después de escribir los libros La psicología del trading y En-
hancing Trader Performance y publicar más de 1.800 artículos 
en el blog TraderFeed (www.traderfeed.blogspot.com), Brett 
N. Steenbarger completa su trilogía de la psicología del trading 
centrándose en el proceso de coaching. Incluye 101 lecciones y 
cada lección sigue un formato general, identificando un desafío 
del trading, un enfoque para afrontar ese desafío y una suge-
rencia o trabajo específico para trabajar el tema.

432 pàg.
15,3 x 23 cm
Rústica con solapas
29,85 € / 28,70 €
Distribució: setembre
978-84-18464-34-8 

176 pàg.
13,5 x 21,5 cm
Rústica
16,85 € / 16,20 €
Distribució: setembre
9788418464232 

El vendedor silencioso
César Piqueras

A través de esta novela amena, did q́actica y divertida, en la que 
aparecen diferentes personajes y situaciones reales de venta, 
el lector aprende a vender utilizando el método de El vendedor 
silencioso, un método muy sencillo, fácil y efectivo cuyo único 
secreto es poner siempre al cliente en el centro de cualquier 
operación, haciéndole buenas preguntas y despertando en él la 
necesidad de compra. Además, al final de cada capítulo se ofre-
cen guías prácticas sobre cómo ponerlo en marcha.

Una dulce historia
Rafa Juan

El libro que tiene en sus manos empieza con una bellísima his-
toria de amor que une al peque o pueblo de Malvedo (Asturias) y
al municipio de Villalonga (Valencia). Tres generaciones después,
aquella unión surgida de la forma más inverosímil ha extendido 
sus redes por medio mundo, hasta donde llega el trabajo y el es-
fuerzo del equipo humano que conforma la gran familia de Vicky
Foods. A través de Una dulce historia, se narra los orígenes de un 
pequeño negocio convertido en un gigante del sector alimentario.

208 pàg.
15,3 x 23 cm
Rústica
18,95 € / 18,22 €
Distribució: setembre
9788418464515 

Poniendo

al cliente por

delante de

la venta

Cómo atraer

y ganarse la

confianza de

las personas

•

Best seller del

New York

Times

101 lecciones

para convertirte

en tu propio

psicólogo de 

trading

Dulcesol,

una empresa

 familiar

de éxito
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El que vaig aprendre a secundària. Reflexions d’una professora
Dolors Sanahuja Torres  

«Soc professora de secundària, he exercit prop de quaranta anys i gai-
rebé sempre he estimat la meva feina.» Així arrenca l’autora les seves 
reflexions sobre l’ofici d’educar. Perquè aquest llibre és ple d’amor 
per la docència i per als nois i noies que cada dia omplen les aules 
dels instituts. Dolors Sanahuja aborda els reptes educatius a secun-
dària a partir de tres grans temes: la complexitat del fet educatiu, que 
significa conèixer i comprendre els alumnes més enllà del seu rol 
d’estudiant; els aprenentatges des de la pràctica i la manera d’exercir 
la pràctica docent.

Educació i família
200 pàg. 14 x 21,5 cm
Rústica amb solapes
19,50 € / 18,75 €
Distribució: 22 setembre
978-84-9766-744-9 

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

SOM DONES, SOM LINGÜISTES, 
SOM MOLTES I DIEM PROU
Carme Junyent (ed.) 

Què significa incorporar la perspectiva de gènere en la manera 
d’expressar-nos? Sovint la perspectiva de gènere només emmas-
cara una realitat que continua sent sexista i discriminatòria. I cada 
vegada més, és una imposició política que ningú no gosa discutir. El 

gènere gramatical no té cap rellevància 
en allò que designa, i desdoblant-lo no 
canviarem pas el món en què vivim.
Carme Junyent i una setantena de dones 
lingüistes analitzen l’ús i l’abús del llen-
guatge suposadament no sexista i propo-
sen alternatives, maneres de dir i mane-
res de fer, per començar a transformar 
un món que pot ser diferent, que ha de 
ser millor.

18,00 € / 17,31 €
Distribució:
1 setembre
978-84-9766-742-5

Joan Triadú, en conversa. Quaranta-vuit entrevistes a l’intel·lectual i home d’acció 
Susanna Àlvarez i Rodolés (ed.) 

Aquest llibre ens mostra l’alçada intel·lectual i moral d’un personatge clau en la 
Catalunya del segle XX, Joan Triadú. 48 entrevistes realitzades al llarg de cinc 
dècades, fins al 2010, el mateix any de la seva mort, ens aproximen a 
l’escriptor, al crític literari, al pedagog, a l’activista cultural. Les 
converses amb Triadú revelen sempre intel·ligència i voluntat de 
posar-la al servei de causes concretes: l’escola, la cultura i la 
llengua catalanes. Corroboren que el seu llegat es manté viu.

Punts de vista
372 pàg. 13,5 x 21,5  cm
Rústica amb solapes
23,00 € / 22,12 €
Distribució: 1 setembre
978-84-9766-743-2 

2021 és

l’Any Triadú  

El llenguatge
sexista és un
debat present 
als mitjans i
a les xarxes
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Els quatre Sherlocks, 4
120 pàg. 14,5 x 22 cm
Rústica. 10,50 € / 10,09 €
Distribució: 15 setembre
CAT: 978-84-1358-189-7

CAS: 978-84-9142-521-2

EXPOSITOR
1118202660003
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El cementiri de vaixells
Francisco Castro. Traductor: Joan Bustos Prados 

Cada estiu és el mateix per a David, un adolescent gallec de 16 anys: morir-se 
d’avorriment en el poble costaner del seu pare, metge de professió, mentre aquell es 
dedica a visitar els amics de tota la vida. Però enguany tot serà diferent. Aquest estiu 
David coneixerà Lucia, una adolescent sotmesa a una relació tòxica i violenta i els dos 
junts descobriran una veritat amagada durant anys.

Trànsit, 22
296 pàg. 15 x 22,2 cm
Rústica
12,95 € / 12,45 €
Distribució: 15 setembre
978-84-1358-143-9 

¡¡¡Guilleee!!!
Francisco Díaz Valladares. Il·lustradora: Laia Ferraté

Guille, Laura y Jalil son tres compañeros de clase, de ocho años. Un día, 
durante el recreo, mientras comparte el almuerzo que Guille y Laura le han 
dado, Jalil confiesa que su familia está pensando regresar a Marruecos.  

Calcetín, 177
184 pàg. 13 x 20,5 cm
Rústica
9,50 € / 9,13 €
Distribució: 29 setembre
978-84-9142-509-0

Sirenas, vikingos, ballenas... y una escalera
Carmela Trujillo. Il·lustradora: Pam López

Rubén es un chico de 8 años que suele ir a jugar al descampado que hay de-
lante del colegio con sus amigos. Allí se inventan historias y convierten ese 
trozo de tierra en un sitio mágico lleno de sirenas, vikingos y dinosaurios.

Calcetín, 173
112 pàg.
13 x 20,5 cm
Rústica
9,00 € / 8,65 €
Distribució: 15 setembre
978-84-9142-456-7

El cul que cantava i altres relats medievals d’humor
Antologia a càrrec de Josep Ballester, Noèlia Ibarra i Jeroni Méndez
Il·lustradora: Eli M. Rufat 

Recull de 30 contes curts que tenen en comú dos ingredients bà-
sics: es tracta de relats medievals i d’humor. La majoria dels contes 
pertanyen a la tradició europea, encara que s’expliciten els lligams 
amb les tradicions orientals. Una bona part dels contes són anònims; 
altres, són traduccions d’autors canònics com ara Boccaccio, Turmeda, Eixime-
nis, Chaucer, etc. En tots els casos, els contes estan adaptats al valencià actual.

INFANTIL

A la lluna de València, 59
208 pàg. 13 x 20,5 cm
Rústica
9,95 € / 9,57 €
Distribució: 22 setembre
978-84-1358-192-7 

EL TRESOR PERDUT
Jesús Cortés. Il·lustrador: Oriol Malet 

Els 4 Sherlocks retornen amb un nou 
cas, vinculat a l’arribada al poble 
d’uns misteriosos homes de negre. 
Segons explica l’alcalde a la colla de 
joves investigadors, es tracta d’un 
grup de caçadors de tresors que, 
disfressats de científics, miraran 
de descobrir un tresor perdut al 
terme. Prompte, els 4 Sherlcoks 
s’involucraran en la recerca.

L’edat mitjana 

s’il·lumina amb

la llum de

l’humor
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El nou 
David Almond
Traducció: Aurora Ballester Gassó. Il·lustradora: Marta Altés 

Al Col·legi de Primària Charles Darwin, a la classe d’en Dan, hi arriba un noi nou a 
la fi del segon trimestre. Però això no és el més estrany: en George és exagerada-
ment educat, té uns ulls i una veu del tot inexpressius, no respon a les preguntes 
més senzilles, però contesta de manera imprevisible amb paràgrafs que sem-
blen trets d’una enciclopèdia i juga al futbol com una màquina… 

Mira
Tina Vallès. Il·lustradora: Mercè Galí

La Mira té deu anys i és curiosa de mena i molt crítica amb el món 
que l’envolta. I també és exageradament tímida. A ella el que li 
agrada és dibuixar, i amb un llapis a la mà les hores li passen 
volant. Per això, quan els pares la matriculen a l’acadèmia de ball 
del poble, per ajudar-la a perdre la vergonya i a socialitzar-se amb 
altres nens i nenes, ella s’ho pren com una mala jugada.

Pantera 
Coia Valls. Traducció: Tina Vallès López. Il·lustrador: Pep Boatella

Salamanca, 2009. Poc després de perdre els pares en un accident de 
cotxe, l’Enma Ambrose rep la visita de l’inspector Vázquez, que li co-
munica que segons la policia els Ambrose han estat assassinats a 
l’Àfrica, amb l’esperança de desvelar alguns misteris. I quan li arri-
ba una carta procedent de Mali, d’una tal Annette Simon, que sembla 
que té una cosa important a revelar-li, l’Enma decideix viatjar a l’Àfrica.

El llop ferotge
Ricardo Alcántara
Il·lustradora: Montse Tobella

A la Berta i a en Blai els agrada molt llegir, 
i un dia obren un conte i, oh, sorpresa!, en 
surten la Caputxeta Vermella, l’àvia i... sí, 
també el llop ferotge! 

CAT: 978-84-18592-34-8

CAS: 978-84-9142-524-3

UNITAT: La Berta i en Blai. 24 pàg. 20 x 21 cm. Tapa dura. 6,95 € / 6,68 € - Distribució: 8 setembre

CAT: 978-84-18592-35-5

CAS: 978-84-9142-525-0

 ------------------- La Berta i en Blai, 2 -------------------
   Majúscules + lligada:      Majúscules:

L’arca, 7
320 pàg.
15 x 23,2 cm 
Tapa dura
13,95 € / 13,41 €
Distribució: 1 setembre
978-84-18592-29-4  

L’arca, 8
160 pàg.
15 x 23,2 cm 
Tapa dura
12,95 € / 12,45 €
Distribució: 1 setembre
978-84-18592-23-2  

L’Arca, 6
280 pàg.
15 x 23,2 cm 
Tapa dura
14,96 € / 14,38 €
Distribució: 8 setembre
978-84-18592-18-8  

Quin regal!
Ricardo Alcántara
Il·lustradora: Montse Tobella

És l’aniversari d’en Blai i li han regalat uns 
patins. Està tan content que de seguida 
surt al balcó a estrenar-los, però cau tota 
l’estona i no se n’acaba de sortir. 

CAT: 978-84-18592-32-4 

CAS: 978-84-9142-522-9

CAT: 978-84-18592-33-1

CAS: 978-84-9142-523-6

 ------------------- La Berta i en Blai, 1 -------------------
   Majúscules + lligada:      Majúscules:

Quin és el

misteri que

s’amaga darrere

d’aquest noi

sorprenent? 

«No deixaré

mai de ser tímida,

però puc aprendre a

ser-ho d’una manera

que no em talli

les ales.»

L’Enma

algunes nits

desapareix i, quan

es desperta, no

recorda res

Col·lecció
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ELS GARCIA I EL MUR
Jaume Copons i Òscar Julve

La Duna Garcia explica que quan en Lluc Garcia va arribar a la 
casa del costat no li feia gens de cas. Ni tan sols la saludava! 
Aviat li va quedar clar que l’única cosa que tenien en comú era 
el cognom, perquè tots dos eren ben diferents. A la Duna li agradava jugar a 
pilota i en Lluc, dibuixar. Un dia la pilota de Duna va anar a parar al jardí de 
Lluc i ell no la va voler tornar. Però el que a la Duna ja li va semblar massa 
va ser que en Lluc aixequès un mur de caixes entre els seus dos jardins per 
no haver-la de veure. La Duna va aprofitar el mur per a penjar una cistella 
de bàsquet. Però no podia jugar perquè la pilota estava al jardí d’en Lluc!

Àlbums il·lustrats, 98
24 pàg. 24 x 30 cm. Tapa dura. 15,95 € / 15,34 €. Distribució: 8 setembre
CAT: 978-84-18592-27-0

What colour is a kiss?
Rocio Bonilla

• Traducció a l’anglès del gran èxit de Rocio Bonilla.
• Un gran èxit que ha conquerit a més de 200.000 lectors
    i s’ha traduït a 17 idiomes.
• Les il·lustracions de l’autora acompanyen i destaquen el
   caràcter tendre de la protagonista, que es guanya l’atenció
   de petits i grans lectors. 

Álbumes Ilustrados, 154
32 pàg.
29 x 21 cm 
Tapa dura
15,95 € / 15,34 €
Distribució: 1 setembre
978-84-9142-505-2  

Pòster i 
tatuatges
de regal
i sorteig
per a tots
els lectors

Calendari i pòster de regal 
Sorteig per a lectors i llibreries

Àlbums il·lustrats, 96 
24 pàg. 24 x 30 cm
Tapa dura
15,95 € / 15,34 €
Distribució:
22 setembre

CAS:
978-84-9142-510-6

CAT:
978-84-18592-24-9

II Premi Algar

A VEGADES EM SENTO PETITA
Vanesa Martínez i Viv Campbell

La protagonista d’aquest àlbum, que no té nom, se sent 
molt petita. No per ser una nena petita, sinó perquè so-
vint la sobrepassen les coses que veu i que sent, des de 
l’infinit o les lectures inabastables fins a la por de les 
ombres que apareixen a la seva habitació a les nits. 
Però un dia s’adona que sentir-se petita és normal.

CAS: 978-84-9142-513-7

EXPOSITOR
1118202670002

Descobreix la promoció completa al QR
o al web llibreries.animallibres.cat
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Caiguts del cel. Els infants de la Resistència
Benoît Ers i Vincent Dugomier 

Aconseguiran els nostres tres herois trobar els aviadors anglesos 
abans que les tropes alemanyes?
La primavera de 1943, un avió aliat s’estavella prop de Pontain l’Écluse, 
el poble on en François, la Lisa i l’Eusèbe han creat la seva xarxa de 
resistència, el Linx. Els alemanys s’afanyen a buscar els aviadors, que 
semblen haver desaparegut. La missió del Linx serà trobar-los abans 
que l’enemic i ajudar-los a arribar a Anglaterra.

20
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L’escape game. Els infants de la Resistència
Rémi Prieur i Mélanie Vives

Uneix-te al Linx i ajuda un pilot anglès a evadir-se!
L’escape game d’“Els Infants de la Resistència” ja és aquí!
Som en plena Segona Guerra Mundial i tu decideixes entrar a la Resis-
tència al costat d’en François, l’Eusèbe i la Lisa! Coneguts amb el pseu-
dònim de Linx, els tres adolescents encadenen les missions per lluitar 
contra l’invasor nazi i recuperar una França lliure.  
La missió: Troba i amaga l’aviador aliat sense que et descobreixin els 
soldats alemanys. Quan estigui en un lloc segur, hauràs d’ajudar-lo a 
tornar cap a Anglaterra!

Els infants de
la Resistència, 7
56 pàg. 22 x 29,5 cm 
Tapa dura
14,00 € / 13,46 €
Distribució: setembre
978-84-18434-89-1  

El cargol, la princesa i el ganivet de cuina
José Manuel Blanco Serrano. Il·lustradora: Anna Aparicio Català 

Una princesa gens convencional no té cap mena de 
ganes que el seu pare li busqui marit. Finalment 
accedirà a casar-se amb el guanyador d’una cu-
riosa cursa, organitzada pel bruixot de la cort. El 
príncep que guanyarà, però, tampoc és un príncep 
gens convencional. Si busqueu una aventura dife-
rent, divertida i amb un final amb sorpresa, aquest 
pot ser el vostre llibre. Però si voleu un conte normal 
de princeses... us n’haureu de buscar un altre.

Vària
68 pàg.
14,2 x 20,7 cm
Rústica
13,00 € / 12,50 €
Distribució: 1 setembre
978-84-9191-184-5 

Els infants de
la Resistència
48 pàg. 22 x 29,5 cm 
Tapa dura
14,00 € / 13,46 €
Distribució: setembre
978-84-18434-83-9
  

El nen que no hi era tot
M. Carmen Aznar. Il·lustrador: Valentí Gubianas

En Toni li agrada fer les coses a la seva manera: caminar 
de forma estranya, pintar elefants de colors i dormir en 
posicions impossibles. Per això, la germana, que és tot el 
contrari, sempre li diu que no hi és tot. Un dia, en Toni veu 
un cargol  darrere del sofà i creu que se li ha caigut. Bus-
ca on posar-se’l i, quan ho intenta, sent ganes de com-
portar-se com la seva germana: caminar recte, pintar 
elefants grisos, dormir amb el cap ben recolzat al coixí... 
Aleshores s’adona que el cargol li falta a la seva germana!

CAS:
978-84-9142-511-3

La Formiga, 115
32 pàg. 13 x 20,5 cm. Rústica. 9,00 € / 8,65 € 
Distribució: 22 setembre
CAT:
978-84-18592-25-6

Finalista del I Premi Algar de Contes Infantils

Una lectura

divertida

amb final

inesperat
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RASTELLERA DE COLORS
Pep Molist. Il·lustradora: Alicia Varela

És quan hi ha llum que veiem els colors.
És quan llegim poesia que se’ns acoloreix l’ànima.
Com una capsa de colors per estrenar, aquest poemari regala un poema per a cada 
tonalitat. 44 poemes endreçats per famílies de colors, que ens descobreixen 
l’origen i el nom dels colors, així com personatges i històries inoblidables. 
El plantejament d’il·lustració, molt original, regala poesia visual i, a més, 
jocs d’observació que es sumen al joc de paraules proposat per Molist.
Un poemari inusal, que ofereix múltiples lectures, lluminós i molt colorista.
Un regal per als sentits.

UN DIA MOLT SUCÓS (Títol provisional)

Suzanne Lang. Il·lustrador: Max Lang

En Jim Panzé cada dimecres surt a passejar per la selva. És la seva estona de 
tranquil·litat i sempre va amb una taronja antiestrés que l’ajuda a relaxar-se… però 
ben aviat el seu amic Norman, el goril·la, i altres companys de la selva volen acom-
panyar-lo i les coses no acaben d’anar tal com en Jim les havia imaginat. Al final en 
resulta un dia molt…sucós.
Aquest és un llibre molt divertit sobre l’amistat, la convivència, el saber gaudir de 
la companyia, l’aprendre a adaptar-nos a les circumstàncies… i tot en un format de 
còmic.

LA VIDA SECRETA DELS ARBRES
Moira Butterfield. Il·lustradora: Vivian Mineker

El Cor de Roure, l’arbre més vell del bosc, ha vist passar molts i molts anys, així 
que té una pila de secrets d’arbres per explicar. Uns quants són seus, com ara 
com va néixer, com va créixer i com fa les fulles. D’altres els ha sentit al vent, i 
alguns li han xiuxiuejat els seus amics els animals.
Amb aquest preciós llibre il·lustrat, els petits lectors descobriran un munt de 
curiositats dels arbres (com neixen, creixen i es relacionen amb l’entorn) i les 
millors rondalles d’arreu dedicades als arbres. 

Tapa dura
Distribució: 1 setembre

Tapa dura
13,95 € / 13,41 €
Distribució: 8 setembre

CAT: 978-84-120808-5-8

9788418696008

978-84-1356-042-7

144 pàg. 14 x 19 cm
Tapa dura.
17,50 € / 16,83 €
Distribució: 1 setembre

Simbolet
88 pàg.

Fora de col·lecció
48 pàg.
23,5 x 29 cm

CAS: 978-84-120807-7-3

Nou

Minimini,

petites joies

per a primers

lectors
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El llop de les pomes verdes
Gisela Pou. Il·lustradora: Roser Argemí 

Primer títol de la col·lecció Punt, la nova col·lecció de narra-
tiva de Bindi Books amb obres d’autors nacionals i internacio-
nals. Llibres de narrativa il·lustrada per a infants d’entre 7 i 
12 anys.

Vull dormir, però quan tanco els ulls, ell apareix. El papa diu que no 
hi ha cap llop, però jo en veig un amb els ulls grocs, la cua llarga i 
les dents afuades…
L’autora presenta una història que parla de la por i la foscor. La por 
que tots sentim, amb la que aprenem a viure i la que ens fa més 
forts. Un relat ple d’emocions a flor de pell, llum i amor, delicada-
ment il·lustrat per la Roser Argemí.

LA VIDA SECRETA DE
LES FORMIGUES
Lali BeGood. Il·lustrador: Pedro Rodríguez 

El conte de la cançó més popular de Lali BeGood.
La petita Lali surt al pati de l’escola, però de cop, veu esparverada 
com uns nens han descobert un niu de formigues i les estan trepitjant. 
La Lali els demana que s’aturin i els convida a descobrir la vida 
d’aquests petits insectes i de com ella es va fer amiga per sempre 
d’una petita formigueta. 

32 pàg.
21 x 24 cm
Cartoné 
12,95 € / 12,45 €
Distribució: 1 setembre
978-84-18288-18-0 

L’embolic
Lidia Alcàzari Noemí Fernàndez. Il·lustradora: Seta Gimeno 

Un àlbum sensible i proper que connecta amb els nos-
tres pensaments més embolicats!
T’has parat mai a pensar tot el que et volta pel cap al llarg 
del dia?
Tots tenim pensaments que ens acompanyen arreu i a 
l’Anna, els seus, li agraden. Però aquesta nit l’Anna no ha 
dormit bé, el dia anterior no va tenir un bon dia i els seus 
pensaments angoixants se li han acumulat durant la nit. 
Avança el dia, però el seu malestar no millora, els pensa-
ments se li entortolliguen i acumulen i la nena no troba la 
manera de desfer-se’n.

32 pàg.
24 x 27 cm
Cartoné 
14,90 € / 14,33 €
Distribució: 1 setembre
978-84-18288-19-7

Punt; 1
64 pàg.
14 x 21,5 cm
Cartoné 
12,95 € / 12,45 €
Distribució: 23 setembre
978-84-18288-20-3  

Conte basat en la cançó La vida secreta de les formigues,
la cançó més viral a les xarxes de Lali BeGood

NOVA

COL·LECCIÓ

+ INFO AL QR
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Calendari 2022 de Les Tres Bessones
Vine al teatre
Roser Capdevila

Torna el calendari de Les Tres Bessones! Juga amb els mesos, els dies 
de la setmana i les estacions, i enganxa-hi els adhesius de les teves 
activitats més especials: festes, aniversaris, vacances, excursions, etc.

Calendari Azimut 2022 
Fotografies: Juan Manuel Borrero 

Calendari Azimut 2022 un total de 14 imatges a tot color amb alguns dels 
paratges més impressionants de Catalunya, com l’estany de Baborte, al 
Pallars Sobirà; el Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser, o 
el Parc Natural del Delta de l’Ebre.

Calendari del Patufet 2022
Hugo Prades i Roger Roig

Calendari del Patufet 2022 a tot color amb il·lustracions de diversos 
contes, amb personatge tan estimats com la caputxeta vermella o els 
tres porquets, i tampoc hi podia faltar el Patufet. Un conte per cada 
mes de l’any! 

23
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SIGUES TU MATEIX  
Jessica Sanders.
l·lustrador: Robbie Cathro

Has sentit mai que has d’actuar d’una 
determinada manera o fer certes 
coses, només perquè ets un noi? 
Aquest llibre encoratja a nens i 
nois a ampliar el seu punt de vista 
sobre què vol dir ser un noi, recol-
zant-los per a que es sentin lliures i 
segurs per ser qui realment vulguin ser.

De

 l’autora de

Estima el

teu cos

Pots ser el que vulguis. Pots ser-ho tot.
Només has de ser el noi que vulguis ser, 
per poder-te convertir en l’home que
vulguis ser.
La persona que portes dins.

40 pàg. 20,5 x 27,2 cm
Cartoné 
14,00 € / 13,46 € (aprox.)
Distribució: 16 setembre
978-84-18288-21-0

Estima el teu cos
14,00 €

978-84-121080-9-5

El Calendari de
Les Tres Bessones
13 pàg. 32 x 47 cm 
Espiral 
14,90 € / 12,31 € (aprox.)
Distribució: 8 setembre
978-84-18288-22-7

Fora de col·lecció
24 pàg. 32 x 32 cm
Rústica
12,70 € / 10,50 €
Distribució: 15 setembre
978-84-1356-073-1  

Fora de col·lecció
24 pàg. 32 x 32 cm
Rústica
12,70 € / 10,50 €
Distribució: 15 setembre
978-84-1356-074-8  

CALENDARIS 2022
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RETRAT DE SHUNKIN

13,00 €
978-84-949906-6-3

BON DIA, TRISTESA

16,00 €
978-84-17998-30-1

L’AMOR D’ERIKA EWALD 

14,00 €
978-84-17998-59-2

AQUELL ESTIU
SUFOCANT

13,00 €
978-84-120244-3-2

EL VIATGE
11,00 €

CAT: 978-84-17998-51-6

CAS: 978-84-121000-7-5

NAPOLEÓ, LA REVOLUCIÓ 
I ELS CATALANS

24,00 €
978-84-17998-73-8

LES FURES
16,00 €

CAT: 978-84-17998-47-9

LAS COMADREJAS
CAS: 978-84-121000-9-9

INFELIÇ
16,00 €

CAT: 978-84-17998-67-7

LA DESDICHADA
CAS: 978-84-122279-0-1



XARXADELLIBRES  #97 / NOVETATS SETEMBRE 2021 25

REEDICIONS

OCELLS
RAPINYAIRES DE

CATALUNYA
5,00 €

978-84-9034-678-5

SI EL CEL ES
TORNÉS VERMELL

19,90 €
978-84-17998-79-0 

EL CATALÀ,
LLENGUA EFERVESCENT  

16,00 €
978-84-17998-80-6

GUIA PER ALS
QUE CAMINEN 

19,90 €
9788412224030

101 FLORS DE CAMP,
DE MARGES I VORES

DE CATALUNYA
QUE CAL CONÈIXER

5,00 €
978-84-9034-841-3

GRANS MAMÍFERS
TERRESTRES

DE CATALUNYA I
ELS SEUS RASTRES

5,00 €
978-84-9034-788-1

3 NITS DE TORB
I 1 CAP D’ANY

16,00 €
978-84-15315-57-5

HORTALISSES
DE CATALUNYA

5,00 €
978-84-9034-676-1

7a
EDICIÓ
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TEMPS DE VEREMA

PITÓ 
15,00 €

978-84-7226-845-6

LA VINYA I EL VI
A CATALUNYA  

29,00 €
978-84-16139-18-7

VINS AUTÒCTONS

19,90 €
978-84-1356-001-4

ELS MILLORS VINS
DOLÇOS DE CATALUNYA

15,50 €
978-84-9034-807-9

VINS SECRETS
DE CATALUNYA

19,50 €
978-84-9034-541-2

LA VEREMA
5,90 €

978-84-9034-500-9

ELS MILLORS
VINS DEL MÓN

22,50 €
CAT: 978-84-9034-982-3

CAS: 978-84-16918-79-9

MENTRE DURIN
LES ESPELMES

16,50 €
978-84-123441-0-3

TÚ PUEDES SER
UN GRAN GENIO

DE LA BOLSA
22,85 €

978-84-18464-08-9

MARE. La llibreta
14,95 €

CAT: 978-84-15315-67-4

CAS: 978-84-9142-369-0

LA VIDA SENSE ELL

14,95 €
 9788490261675

LA PART DEL FOC

11,00 €
 978-84-17998-88-2

LES NITS
BLANQUES

11,20 €
9788416139668

AMOR I AMISTAT

10,50 €
9788496521902

CONFESSIÓ

11,80 €
9788415695325
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GUIA DE BOLETS
PER A NOIS I NOIES

18,00 €
978-84-9791-396-6

ELS NOSTRES BOLETS

5,90 €
978-84-9034-502-3

101 BOLETS DE
CATALUNYA QUE
CAL CONEIXER

5,00 €
978-84-9034-709-6

TAPES I APERITIUS
AMB BOLETS

15,90 €
CAT: 978-84-9034-493-4

GUIA DELS BOLETS
DELS PAÏSOS CATALANS

25,50 €
978-84-9034-243-5

GUIA PRÀCTICA
DEL BOLETAIRE

7,50 €
978-84-9034-247-3

LA CUINA TRADICIONAL
DELS BOLETS

10,95 €
978-84-9034-242-8

TEMPS DE BOLETS

FUNGÀRIUM

25,00 €
978-84-15315-82-7

CAS: 978-84-16012-79-4



Indústria 64, entl 1a
08025 Barcelona
T: 932 096 941
info@xarxadellibres.cat
www.xarxadellibres.cat
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