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VÀRIA
Regiment de la cosa pública
Edició crítica de David Guixeras Olivet
Francesc Eiximenis

El Regiment de la cosa pública és el tractat polític que Francesc Eiximenis va 
dedicar als jurats de la ciutat de València el 1383. Sintetitza les idees polítiques 
d’Eiximenis relatives al govern de l’estat i, en particular, de la ciutat i és una obra 
fonamental en la configuració del sistema del pactisme català. Aquesta és la prime-
ra edició crítica del Regiment feta directament des del millor manuscrit conservat.

Miserable Miracle. La mescalina 
Henri Michaux
Traducció: Guillem Usandizaga. Pròleg: Joaquim Sala-Sanahuja 

Henri Michaux recull la seva experiència amb la presa de mescalina per documen-
tar l’efecte d’aquesta droga i entendre, així, com funciona el nostre cervell. Grà-
cies a aquest recorregut, el lector descobreix mecanismes que emprem i jocs de la 
consciència que condicionen les nostres vides però que Michaux despulla i relativit-
za. També parla d’una visió transcendent que experimenta i vol conservar.

Enfiladís en el fum
Francesc Mompó
Pròlegs: Francesc Mompó i Sofia Rodríguez Garcia, poeta colombiana 

Enfiladís en el fum és un llibre de poemes que trenca amb el motlle habitual 
d’estructurar el fet poètic. Una manera distinta de dir la lírica en què la sensació 
s’intensifica per acumulació.

Viure en vers
Mar Peñarroja Paz 

En aquest petit recull de poemes hi ha retalls de moments viscuts, paraules que 
proven d’explicar sentiments i emocions, veritats i mentides a parts iguals. Poe-
mes que no son més que petits pessics d’una vida que tot just comença. 

Ciència Fricció: vida entre espècies companyes 

Totes les formes de vida terrestres estem unides per relacions d’interdependència. 
Plantes, animals, fongs, bacteris i altres microorganismes formem part 
d’ecosistemes connectats els uns amb els altres. En aquesta visió simbiòtica de la 
vida, allò humà deixa d’ocupar el cim de la història evolutiva per a convertir-se en 
una espècie més, particularment vulnerable.

Els Nostres Clàssics. 
Autors Medievals, 40
350 pàg. 17 x 24 cm
Rústica
36,00 € / 34,62 €
Distribució: 13 octubre
978-84-7226-874-6  

Bèsties Sarró, 1
102 pàg.
13 x 18 cm. Rústica
19,00 € / 18,27 €
Distribució: 20 octubre
978-84-18693-03-8  

Poesia, 24
99 pàg.
20,5 x 12 cm
Rústica amb solapes
15,00 € / 14,42 €
Distribució: 6 octubre
978-84-123441-5-8  

Poesia, 10
96 pàg.
15,5 x 23,3 cm
Rústica
12,20 € / 11,73 € (aprox.)
Distribució: 27 octubre
978-84-16342-52-5 

200 pàg. 24 x 17 cm
Rústica. 20,00 € / 19,23 €
Distribució: octubre
CAT+ANG: 978-84-9803-980-1

CAS+ANG: 978-84-9803-981-8  
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Rústica
21,95 € / 21,11€
Distribució: 27 octubre

Més llibres
336 pàg.
14 x 22 cm

LA VENJANÇA ÉS MEVA  
Marie NDiaye. Traducció: Marta Marfany. Il·lustrador: Ricky Blanco

La venjança és meva és un thriller psicològic protagonitzat per una advocada 
que un dia rep al bufet la visita d’un home que li demana que defensi la seva 
dona, acusada d’haver assassinat els seus tres fills (ofegats a la banyera). Però 
el que trasbalsa la protagonista d’aquesta visita no és tant el cas (que segur que 

serà mediàtic), sinó que li fa l’efecte que acaba de reconèixer en el client el jove de 
catorze o quinze anys que, trenta anys enrere, quan ella en tenia deu, li va marcar la vida 
per sempre. La intriga, doncs, es planteja ja des de les primeres pàgines. És una novel·la 
d’intriga amb molts temes secundaris interessants, com ara la memòria, la identitat, 
l’abús de poder i la consciència de classe. 

ANIMAL
Lisa Taddeo. Traducció: Ricard Vela

La impressionant primera novel·la de Lisa Taddeo és un retrat mor-
daç de la ràbia femenina més crua i una exploració visceral dels 
efectes col·laterals de la societat patriarcal. Amb un estil hipnòtic, 
Taddeo il·lustra la fascinant transformació d’una dona de presa en 
depredadora.

Rústica
19,95 € / 19,18 € (aprox.)
Distribució: 27 octubre

Més llibres, 31
232 pàg.
14 x 22 cm

978-84-17353-34-6

17,90 € / 17,21 €
Distribució: 6 octubre
978-84-123981-0-6

220 pàg. (aprox.)
21 x 14 cm
Rústica

L’ALTRA CASA
Rachel Cusk. Traducció: Àfrica Rubiés Mirabet

M., una escriptora casada, convida un famós pintor a fer una estada creativa al refugi 
proper a la casa familiar situada a la costa anglesa. Atreta poderosament per les seves 
pintures, creu que la seva presència podria ajudar-la a aprofundir i 
aclarir el sentit de la seva pròpia existència. Però a mesura que va 
avançant l’estiu, llarg i àrid, la presència provocadora de l’artista 
pertorbarà la calma de la casa i crearà un nou ordre de relacions 
entre els protagonistes que farà aflorar desitjos i contradiccions 
ocults i mostrarà la dificultat de ser coherents alhora amb el nostre 
món intern i les limitacions imposades pel món extern.

TRES DONES
19,00 €

978-84-17353-20-9

978-84-17353-33-9

SEQÜELA
17,90 €

978-84-121686-1-7 

«Taddeo il·lumina el misteri essencial i
elemental del que significa ser dona al món.» 
Entertainment Weekly

Una reflexió

sobre l’existència, 

la vida autèntica, 

l’art i l’amor

Maria Ndiaye, 

guanyadora del 

Goncourt
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Projecte Meitner. Una història de ciència i traïció
Robert Marc Friedman. Traducció: Anna Marí. Il·lustrador: Carles Barrios 

Lise Meitner i Otto Hahn es van conèixer en l’Institut Kaiser Wil-
helm a Berlín, on tots dos treballaven. Van col·laborar en diver-
ses recerques i junts van descobrir el protactinio. Al juliol de 
1938, con l’arribada dels nazis al poder, Meitner es va veure obli-
gada a abandonar Alemanya. Va mantenir el contacte i va conti-
nuar col·laborant a distància amb Hahn i Fritz Strassmann en les 
seues recerques nuclears.

4

FICCIÓ
Vi i veritat
Natàlia Gisbert Abad. Il·lustrador: Carles Barrios 

Maia Serra és una inspectora de policia que s’acaba de separar 
del seu marit, Manel Martí, també policia i parella professional 
en una comissaria de València. Ara Maia és la nova comissària 
d’Alcoi, on lloga una caseta i està a punt d’incorporar-se a la nova 
faena. Mentre encara està coneixent els nous companys, Manel 
es posa en contacte amb ella per demanar-li ajuda, ja que s’està 
fent càrrec d’un cas important i es troba desbordat.

No t’ho diré mai
Marian Díez Picó  

La novel·la s’estructura en capítols breus, amb un estil propi 
dels monòlegs d’humor, en què la Diana, la narradora protago-
nista, explica diferents anècdotes de la seva vida en la crisi dels 
quaranta. Ambientada en un poble de l’interior sud del Pais Va-
lencià (de fet, és Monòver, encara que no es diu explícitament), 
la novel·la té un aire costumista i amable des del principi fins al 
final, amb un ventall de personatges generós i característic.

Gulliver captiu
Paco Romeu. Il·lustrador: Carles Barrios 

La vida de Nico, un jove de 30 anys que es guanya la vida realit-
zant vídeos de parkour, canvia radicalment el dia que desperta 
Sam, el seu germà gran, en coma des de que va patir un greu 
accident als 12 anys, el dia de la inauguració del Parc Gulliver al 
Jardí del Túria de València. 

Escut i altres contes
DD.AA. 

Una jove peixatera es mira l’escut multicolor del Mercat de la Bo-
queria mentre despatxa. Té projectes de futur engrescadors. De 
cop, el seu món trontolla: també el nostre. Aquest comentari cor-
respon a la narració guanyadora, Escut, de Montserrat Morera Es-
carré, en el 24è Premi de narrativa curta per Internet Tinet (Premis 
Literaris Ciutat de Tarragona 2020-2021). El llibre inclou una men-
ció especial i una selecció dels millors relats que s’hi van presentar.  

L’Eclèctica, 323
424 pàg. 
15 x 23,2 cm
Rústica
19,95 € / 19,18 €
Distribució: 27 octubre
978-84-1358-214-6 

L’Eclèctica, 321
168 pàg. 
15 x 23,2 cm
Rústica
19,95 € / 19,18 €
Distribució: 20 octubre
978-84-1358-205-4 

Bromera teatre, 82
88 pàg. 13 x 20,5 cm. Rústica
10,95 € / 10,53 €. Distribució: 20 octubre
CAT:      CAS:
978-84-1358-215-3       978-84-9142-531-1 

Bromera teatre, 83
104 pàg.
13 x 20,5 cm
Rústica
10,95 € / 10,53 €
Distribució: 27 octubre
978-84-1358-216-0 

Narrativa, 102
120 pàg. (aprox.)
13 x 21 cm
Rústica amb solapes
11,50 € / 11,06 € (aprox.)
Distribució: 20 octubre
978-84-1356-077-9 

Premi de novel·la Isabel-Clara Simó,
instituït per l’Ajuntament d’Alcoi

Premi Enric Valor de novel·la 2020

Premi de teatre Pep Cortés Ciutat d’Alcoi

24è Premi de narrativa curta
per Internet Tinet

(Premis Literaris Ciutat de Tarragona 
2020-2021)



XARXADELLIBRES  #98 / NOVETATS OCTUBRE 2021 5

FICCIÓ

UNA BÍBLIA INFANTIL  
Lydia Millet. Traducció: Alexandre Gombau i Arnau  

Un apocalipsi intergeneracional.
Progressistes, urbanites, amb bones feines, diversos matrimonis amb fills passen les 
seves vacances d’estiu en una gran mansió vora un llac. Ho tenen tot fet, a la vida, i és 
moment d’abandonar-se: sexe, alcohol i droga, tot en dosis generoses. Mentrestant, 
els fills (tots menors de dotze anys) hauran d’espavilar per 
sobreviure a la desídia paterna, sobretot quan un tempo-
ral de proporcions bíbliques descarregarà sobre la zona i 
tot començarà a anar realment de mal borràs. 

Autoorganitzats i separats dels adults, 
els nens trobaran la llum en una bí-

blia infantil, que els mostrarà els 
paral·lelismes entre la catàstrofe 
actual i els relats bíblics.
Una novel·la que no s’assembla a 

cap altra, d’una autora de culte.

Narratives, 136
240 pàg. (aprox.)
13,8 x 21,3 cm
Rústica amb solapes
18,90 € / 18,17 € (aprox.)
Distribució: 6 octubre
978-84-18197-92-5   

EL CEL PER SOBRE DEL SOSTRE  
Nathacha Appanah. Traducció: Andreu Gomila  

Phénix ha criat sola els seus dos fills: una noia amb nom 
d’ocell, Paloma, per donar-li ales i un noi amb nom de fera, 
Loup, per donar-li urpes. Però, com saber què necessitarà 
cada fill en la vida? Amb una estranya barreja d’amor i dis-
tància, Phénix ha volgut educar-los no com van fer-ho els 
seus pares: ella encara es deia Éliette i era una nena gua-
píssima, que havia de cantar en festes i reunions. I va ha-
ver d’allunyar-se d’ells. Per renéixer.
La novel·la arrenca quan Loup ingressa en un cen-
tre de menors i Phénix ha de comunicar-ho a Paloma, 
amb la qual fa deu anys que no s’han vist ni han parlat. 
Un nou drama familiar sembla a punt d’esclatar, però 
l’escriptura de Nathacha Appanah ens amara de la ten-
dresa insondable que relliga una família més enllà dels 
conflictes i les dificultats.

Les aventures d’en Wesley Jackson
William Saroyan. Traducció: Jordi Martín Lloret

Un llibre màgic, que regala joia de viure.
William Saroyan, un dels grans del segle XX, va escriure aquesta novel·la 
per encàrrec de l’exèrcit dels EUA:  volien que donés una visió amable de 
la vida de les tropes durant la Segona Guerra Mundial. Però, és clar, va 
ser rebutjada. Profundament antibel·licista i gens complaent, s’hi narra 
l’estada a l’exèrcit d’un jove que hi coneixerà el millor i el pitjor de la vida, 
els aspectes més tràgics i els més divertits, i arribarà a la convicció que 
només l’amor i la fraternitat humana poden redimir-nos.

Narratives, 137
128 pàg.
13,8 x 21,3 cm
Rústica amb solapes
16,90 € / 16,25 € (aprox.)
Distribució: 13 octubre
978-84-18197-41-3  

Clàssics de la pau i
la noviolència, 20
368 pàg. (aprox.)
14,5 x 23 cm
Rústica amb solapes
19,90 € / 19,13 € (aprox.)
Distribució: 6 octubre
978-84-18197-87-1 

Una història

breu, dura i intensa, 

sobre els lligams 

que ens uneixen

amb la família

Un dels millors

llibres de l’any per a

New York Times , Time, 

Washington Post,

Chicago Tribune, NPR, 

Esquire, BBC,

i altres

publicacions
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La teoria del tot. L’origen i el destí de l’univers
Stephen W. Hawking 

Amb La teoria del tot, Stephen Hawking ofereix una breu història 
de l’univers, des del big bang fins als forats negres. A través de set 
conferències, Hawking aconsegueix explicar, de manera didàctica, 
amena i accessible per a tots els públics, l’origen del món, des de 
les primeres hipòtesis de la civilització grega i de l’època medieval 
fins a les teories actuals més complexes. Amb el guiatge d’un dels 
físics més brillants del món, el lector té l’oportunitat d’endinsar-
se en un fascinant viatge de descoberta pel cosmos, on planteja 
alguns misteris encara per resoldre.

NO FICCIÓ

L’any de la maltempsada
[Dietari 2020]
Celdoni Fonoll

L’any de la maltempsada [Dietari 2020] 
és el sisè volum dels dietaris de Celdoni 
Fonoll. Vida, natura, país i pandèmia es 
barregen en aquesta nova crònica.

El Tinter, 163            Distribució: 13 octubre
544 pàg. (aprox.)                  978-84-1356-080-9
15,5 x 23,3 cm 
Rústica amb solapes
18,50 € / 17,79 €

Rere el somriure
de Shakespeare
Rosa Maria Martínez Ascaso
 
La personalitat de Shakespeare és un enig-
ma difícil de definir. L’autora l’imagina com 
si ens fes una picada d’ullet i ens reptés a 
endinsar-nos en les seves identitats. 

El Tinter, 164            Distribució: 13 octubre
248 pàg. (aprox.)                  978-84-1356-078-6
15,5 x 23,3 cm 
Rústica amb solapes
18,00 € / 17,31 €

Eladi Gardó i Ferrer
Activista, organitzador i propagandista del cooperatisme català
Jordi Ibarz

Eladi Gardó i Ferrer (Barcelona, 1874-1958) fou un cooperatista, advocat i polític re-
publicà català. Sovint se l’ha presentat com el paradigma de l’obrer.

La mítica Santa Úrsula d’abans de la pandèmia
Cultura castellera entre Simposis

Aquest llibre aplega les anàlisis sobre la consecució del tres de nou sense folre, el 
cim de la segona època d’or dels castells, per part de les dues colles dels Xiquets de 
Valls en la Diada de Santa Úrsula de 2019 a la plaça del Blat. 

Cooperativistes Catalans, 34    
104 pàg. (aprox.) 17 x 24 cm
Rústica. 11,90 € / 11,44 €
Distribució: 27 octubre
978-84-1356-084-7  

L’Aixecador, 34
176 pàg. (aprox.) 15,5 x 23,3 cm
Rústica. 14,50 € / 13,94 €
Distribució: 20 octubre
978-84-1356-058-8  

Prisma, 56 
120 pàg. (aprox.)
15,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
12,80 € / 12,31 €
Distribució: 6 octubre
978-84-1356-076-2  

Excursions a peu per la vall de Camprodon
15 recorreguts per les valls del Ter i del Ritort
Josep Mauri

El propòsit d’aquesta guia és donar a conèixer la Vall de Camprodon a tots aquells inte-
ressats en explorar-la, amb totes les dades indispensables recollides en un petit llibre 
per portar sempre a la motxilla: itineraris descrits amb precisió, mapes explicatius 
detallats, acurades fotografies i els consells més adients per ajudar a l’excursionista. 
Tot un reguitzell de possibilitats on cadascú podrà triar la sortida més adient en funció 
de les seves possibilitats físiques, esportives o culturals.

Miniazimuts, 9
72 pàg.
12 x 21 cm
Rústica amb solapes
9,95 € / 9,56 €
Distribució: 22 setembre
978-84-1356-061-8  
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Rústica amb solapes
24,00 € / 23,08 €
Distribució: 20 octubre

Busca-raons, 11
432 pàg.
15 x 21 cm

100 moments estel·lars de la medicina
Idees, avenços, descobriments, anècdotes i personatges
Pasqual Bernat i Begoña Torres 

Probablement podem afirmar que la medicina és una de les disciplines científiques més 
vinculades a la condició humana. El seu recorregut històric és llarg i intens, ple d’idees, 
conceptes, teories, mètodes i pràctiques que en el decurs dels temps han maldat per 
restablir la salut i el benestar físic i emocional de les persones. Us convidem, doncs, a 
fer una passejada per la història de la medicina que us durà des de les primeres formu-
lacions mèdiques fins als avenços més significatius del segle XX. Un recorregut pels 
moments estel·lars de la pràctica mèdica amb els fets que els han bastit i les anècdotes.

El naufragi de Catalunya
La guerra civil catalana del segle XV
Alan Ryder. Traducció: Eva Garcia Pinos. Pròleg: Flocel Sabaté 

La guerra civil catalana del segle XV (1462-1472) va trasbalsar la historia de Catalun-
ya, escriu Flocel Sabaté al pròleg d’aquest llibre. Les conseqüències d’aquell conflicte 
llunyà van marcar el rumb de Catalunya. «Jugàrem poc net amb el Minotaure —escrivia 
Vicens Vives—. I d’ací prové, segons em sembla, una decepció històrica sensacional: 
la d’un poble que es troba sense voluntat de poder, sense ganes d’ocupar-ne el palau i 
de manejar-ne cap de les palanques». «Durant segles, els catalans s’han esforçat per 
revertir aquest resultat», escrivia Alan Ryder. 

Rústica amb solapes
14,70 € / 14,13 €
Distribució: 6 octubre

De Cent en Cent, 68
216 pàg. (aprox.)
15,5 x 23,3 cm

978-84-122240-9-2

978-84-1356-075-5

Tapa dura
32,00 € / 30,77 €
Distribució: 15 octubre

Història de la cuina catalana i occitana. 
Volum IV. El peix · El marisc · Els cefalòpodes
Vicent Marqués. Il·lustradora: Montse Mayol 

Les cuines catalana i occitana són cuines germanes. Les relacions històriques, lingüís-
tiques i culturals entre els antics regnes, comtats, regions i comarques d’aquests dos 
grans territoris, així com el fet de viure en unes terres amb un passat i unes condicions 
climàtiques semblants han propiciat l’existència d’una de les millors cuines del món, 
amb un caràcter i unes particularitats tan destacades que des de la mateixa edat mitja-
na es va reivindicar en diferents receptaris i manuals on es compilava i es preservava. 

978-84-122240-8-5Història de la cuina, 4
896 pàg.
24 x 17 cm

NO FICCIÓ
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Cuidar i acompanyar a qui estimes
fins al final de la vida
Xavier Gómez-Batiste, Anna Formiguera,
Mariona Vilaclara i Xavier Bardolet 

Importes perquè ets tu, fins a l’últim dia.
Néixer i morir formen part del mateix cicle de la vida. I hem d’aprendre 
a afrontar la mort, la nostra i la dels que ens estimem, amb humanitat i dignitat. Amb 
la voluntat de procurar autonomia i esperança a les persones que estan en el tram 
final de la vida i als seus cuidadors, tres professionals de la salut i un periodista han 
recollit en aquesta guia orientacions útils per poder fer un bon acompanyament en 
casos de malalties avançades.
A partir de situacions reals, explicades pels pacients o els seus cuidadors, els 
autors tracten tots aquells aspectes del procés de final de vida i proposen recoma-
nacions específiques per abordar-los: des de la gestió d’emocions, com la tristesa 
o la por, fins a la manera de comunicar la notícia, la relació amb l’equip assisten-
cial, la presa de decisions sobre els tractaments, l’acompanyament espiritual o 
la preparació del comiat.

Punts de vista
200 pàg.
14 x 21,5 cm
Rústica amb solapes
19,50 € / 18,75 €
Distribució: 13 octubre
978-84-9766-748-7 

La disneyització del futbol
Xavier Ginesta  

En l’univers Disney, el vincle emocional a uns personatges és 
el motor per crear un producte d’entreteniment d’èxit mundial. 
Es pot fer el mateix en l’esport professional? Per què hi ha qui 
pensa que Messi pot ser el Mickey Mouse del Barça? Per què els 
clubs de futbol s’han transformat en grans productors de con-
tinguts? Quin impacte hi té el model de negoci d’Amazon? Xa-
vier Ginesta radiografia les principals dinàmiques comercials 
i de comunicació que envolten el futbol professional per saber 
com ha influït la cultura Disney en l’actual gestió dels esdeve-
niments esportius.

Més
192 pàg.
14 x 21,5 cm
Rústica amb solapes
20,00 € / 19,23 €
Distribució: 27 octubre
978-84-9766-747-0

Som virus
Albert Altés  

En un llarg viatge que va des de l’origen de la vida a la Terra 
fins al present, aquest assaig ens fa entendre la funció dels vi-
rus: motors de l’evolució, creadors de nous gens i generadors 
de diversitat. Els virus ens han permès parir i ens han dotat de 
memòria. Ens han proporcionat recursos per sobreviure. Ens 
provoquen càncer però ens ajuden a guarir-lo. Poden frenar 
l’envelliment i podran curar infeccions quan els antibiòtics dei-
xin de fer-ho. En definitiva, són els virus els que ens han fet i ens 
faran més forts.

Rústica amb solapes
18,00 € / 17,31 €
Distribució: 27 octubre

Més
232 pàg.
14 x 21,5 cm

978-84-9766-746-3

Xavier

Gómez-Batiste 

és un referent 

mundial en 

l’àmbit de cures 

pal·liatives

I si Messi

fos Mickey 

Mouse?

Premi d’Assaig
Ricard Torrents Bertrana
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El zen en l’art del tir amb arc
Eugen Herrigel. Traducció i epíleg: Joan Ferrarons i Llagostera  

El gran clàssic sobre el zen. 
El professor de filosofia alemany Eugen Herrigel va viure al Japó en la 
dècada del 1920. Al llibre relata una part de les seves experiències i es-
tudis de kyüdö (l’art japonesa de tir amb arc). Com diu el mestre Suzuki 
al pròleg, aquestes arts «no estan al servei de cap propòsit pràctic ni es-
tan pensades per al plaer merament estètic, sinó que entrenen la nostra 
consciència i l’orienten a la realitat última». Publicat el 1948, aquest llibre 
és el gran responsable de la difusió del zen entre el públic occidental.

El Far, 46
128 pàg. (aprox.)
13,8 x 21,3 cm
Rústica amb solapes
13,00 € / 12,50 € (aprox.)
Distribució: 20 octubre
978-84-18197-90-1 

Inspira, 86
256 pàg.
13,8 x 21,3 cm
Rústica amb solapes

EDUCAR ADOLESCENTS
Manual per evitar i resoldre els conflictes  
amb els fills 
Alba Castellví Miquel 

Conviure amb un adolescent no sol ser fàcil. La dolça criatura que 
abans depenia dels pares ara vol ser independent, quan a ulls adults 
encara no ha madurat prou. Apareixen comportaments que ja no es 
poden controlar i que creen conflictes: la convivència amb drets però 
sense responsabilitats, les companyies sobre les que no tenim garan-
ties, l’ambient fora de casa, moltes vegades desconegut, i els estudis 
com la responsabilitat més gran que han d’afrontar i on sovint reg-
na la desmotivació, són font de preocupació pels pares responsables. 
Aquest manual proposa, de manera pràctica i clara, estratègies per 
evitar, gestionar i resoldre els conflictes amb els que ens trobarem al 
llarg d’aquests anys.  Un llibre útil que vol ajudar els pares a afrontar 
l’adolescència dels fills sense idealitzacions ni culpabilitats i sí amb 
confiança i molt pragmatisme. 

16,90 € / 16,25 € (aprox)
Distribució:
13 octubre 
978-84-18197-89-5

Educar sense cridar
Acompanyant els fills d’entre quatre i dotze anys en el camí cap a l’autonomia 
Alba Castellví Miquel 

Educar amb serenitat i responsabilitat.
Alba Castellví ha posat sobre el paper la seva experiència com a 
mare, educadora i mediadora de conflictes, per facilitar als pares 
un manual àgil i pràctic sobre la convivència diària amb els fills. Si 
l’objectiu més gran com a educadors és dotar els fills d’eines que els permetin 
ser persones lliures i responsables, aquest llibre ens en donarà les claus. Mai 
és tard per construir una relació serena i positiva amb els teus fills i acompan-
yar-los en el seu itinerari vital. Ells ho aprendran ara i t’ho agrairan sempre.

Inspira, 87
176 pàg (aprox.)
13,8 x 21,3 cm
Rústica amb solapes
14,90 € / 14,33 € (aprox.)
Distribució: 13 octubre
978-84-18197-91-8 

Bestseller,

10 edicions (cat)

i 4 (cas)
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Al voltant de la narrativa catalana contemporània 
Vicent Simbor Roig 

Conjunt d’articles que mostren la llarga dedicació a l’estudi de la narrativa ca-
talana contemporània de Vicent Simbor. 
Vicent Simbor és professor de filologia a la Universitat de València.

El camí del monjo
Converses amb Ramon Ribera-Mariné, monjo de Montserrat al Santuari del Miracle
Salvador Giralt

Recull d’entrevistes que Salvador Giralt va fer a Ramon Ribera-Mariné 
durant el 2017 i 2018. Com a persona molt caminadora i excursionista, el 
mòbil inicial és el seu caminar, la mirada que té sobre aquesta activitat, 
el sentit que té per a ell. La seva condició de monjo aporta punts de vista 
molt interessants. Però també parla del Santuari del Miracle, del fantàs-
tic retaule barroc que conté l’església, del paisatge que l’envolta... 

El Text i els seus contextos
Reflexions sobre l’exegesi bíblica
Jordi Cervera i Valls (ed.)

El volum reuneix una conjunt de reflexions de biblistes catalans, fruit de les apor-
tacions de dues jornades d’estudi celebrades a Montserrat i a Barcelona.

Els balls parlats de Sogra i Nora i de Dames i Vells 
de Tarragona
Dues mostres del teatre popular festiu (segles XIX i XX)
Pere Navarro Gómez (ed.)

Els balls parlats s’inscriuen de ple en la cultura popular; generalment es tracta 
d’obres anònimes i de datació desconeguda, que s’han transmès per via oral.

Saurí, 199
160 pàg.
13,5 x 19 cm. Rústica
13,00 € / 12,50 €
Distribució: 20 octubre
978-84-9191-193-7  

Biblioteca Sanchis Guarner, 96
448 pàg.
13,5 x 19,5 cm. Rústica
25,00 € / 24,04 €
Distribució: 6 octubre
978-84-9191-191-3

Saurí, 198
208 pàg.
13,5 x 19 cm. Rústica
15,00 € / 14,42 €
Distribució: 13 octubre
978-84-9191-185-2  

Scripta, 12
200 pàg.
13,5 x 22,5 cm. Rústica
16,00 € / 15,38 €
Distribució: 6 octubre
978-84-9191-186-9  

Els sabadellencs que van anar a la guerra.
1936-1939
Esteve Deu Baigual

Aquest és el quart treball dedicat a l’estudi de la Guerra Civil i la ciutat de Sa-
badell. Se centra en l’estudi dels 7.000 combatents que van anar a la guerra de 
manera voluntària o forçosa i que van lluitar en un o altre bàndol o en tots  dos.

Paraula i esperit
Al voltant dels Cants Espirituals de la literatura catalana
Bernat Joan i Marí

La literatura catalana compta amb diversos Cants Espirituals: Ausiàs March, Ja-
cint Verdaguer, Joan Maragall, Blai Bonet, Palau i Fabre, Antoni Ferrer,  David Jou... 
Bernat Joan entrecreua una lectura personal dels diversos Cants Espirituals.

Biblioteca Abat Oliba, 312
356 pàg.
14,7 x 20 cm. Rústica
25,00 € / 24,04 €
Distribució: 13 octubre
978-84-9191-190-6  

Biblioteca Serra d’Or, 519
96 pàg.
13 x 19 cm. Rústica
15,00 € / 14,42 €
Distribució: 6 octubre
978-84-9191-192-0  
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ARQUITECTES DEL TERROR
FRANCO I ELS ARTÍFEXS DE L’ODI
Paul Preston

Aquest llibre mostra fins a quin punt les 
informacions falses, les fake news, van 
afavorir l’esclat de la Guerra Civil. També 
com l’antisemitisme (en un país gairebé sense jueus) i l’hostilitat 
envers el progrés i les reformes socials van enverinar extenses 
capes de la societat i van servir per justificar el règim de repres-
sió indiscriminada que Franco va instaurar després del conflicte 
bèl·lic. I això no hauria estat possible sense les aportacions teòri-
ques d’un grup de d’escriptors i publicistes, policies, encarregats 
de premsa i propaganda, militars i altres funcionaris —molts 
d’ells aduladors del poder i sense escrúpols— que justificaven 
la violència extrema contra tothom que no compartia les seves 
idees. L’autor dibuixa els perfils humans i professionals, sovint 
terribles i cruels, d’aquells personatges que envoltaven Franco 

i i que, amb ell, van estendre l’odi i el terror arreu del territori es-
panyol. Un llegat que alguns sectors mantenen vigent avui dia.

La llengua de la llibertat 
Aplec de textos i parlaments sobre llengua i cultura
Joan Triadú

Recull, a càrrec de l’historiador Josep M. Figueres, de textos i parlaments sobre la  llen-
gua i la cultura de Joan Triadú i Font, un dels principals artífexs de la difusió del coneixe-
ment de la nostra llengua en els anys de persecució de la cultura i la identitat catalanes.

356 pàg. 15,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
20,00 € / 19,23 € (aprox.)
Distribució: 20 octubre
978-84-18434-96-9  

Estat Català sota el franquisme (1939-1968)
La lluita independentista contra el feixisme
Fermí Rubiralta i Casas

Aquesta obra, dedicada a la trajectòria d’Estat Català durant el llarg període de la dic-
tadura franquista, centra el seu interès investigador en un partit que reivindicava la 
independència per donar contingut polític a la caracterització nacional del nostre país.

Recopilació d’accions genocides contra la nació
catalana (RAG)
DD.AA.

Un recorregut des del segle XIII fins a l’actualitat dels fets que s’han dut a terme en con-
tra dels Països Catalans. Amb una redacció minuciosa i documentada, els autors deixen 
constància de les accions que ha patit el poble català des de molts àmbits diferents.

Base Històrica, 176 
496 pàg.
15,5 x 23,5 cm
Rústica amb solapes
22,00 € / 21,15 € (aprox.)

Distribució: 20 octubre 
978-84-18434-93-8

La tasca d’un

pioner en la

defensa de

la llengua

200 pàg. 15,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
17,40 € / 16,73 € (aprox.)
Distribució: 20 octubre
978-84-18434-97-6  

300 pàg. 15,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
20,00 € / 19,23 € (aprox.)
Distribució: 20 octubre
978-84-18434-98-3  

El nou llibre de
Paul Preston
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Las reglas básicas de Warren Buffett
Jeremy C. Miller

Enfoques y reflexiones para invertir según Warren Buffett.
A los 26 años, Warren Buffett fundó Buffett Partnership Limited, que existió desde 
1956 hasta 1970. Durante este tiempo, escribió 33 cartas a su pequeño pero cre-
ciente grupo de socios. Estas cartas son la crónica de sus pensamientos, enfoques 
y reflexiones en el periodo inmediatamente anterior a su mandato en Berkshire 
Hathaway, un periodo en el que alcanzó un éxito inversor sin precedentes.

Creación de valor 
12 estrategias para duplicar el valor de una empresa en cuatro años

En el libro se exponen 12 estrategias enfocadas a crear valor en una empresa del sec-
tor de utensilios de cocina. Además, se explica en detalle el proceso de adquisición de 
una empresa y cómo crean valor los compradores financieros en las empresas que 
adquieren. Asimismo, se incorporan tres anexos muy prácticos: un cuestionario para 
detectar oportunidades de creación de valor, un checklist para la toma de decisiones 
acertadas y una guía para la implementación de una estrategia de creación de valor. 

Oncología integrativa
Terapias alternativas y con rigor científico, más allá de la quimioterapia
Dr. Pere Gascón

Terapias alternativas al tratamiento convencional del cáncer.
El concepto de «oncología integrativa» es un término relativamente nuevo que com-
bina la oncología oficial (o alopática) con todas aquellas terapias alternativas que han 
demostrado mejorar la calidad de vida de los enfermos de cáncer y reducir los efec-
tos adversos de la quimioterapia y radioterapia (e incluso mejorar los resultados). 

El secreto del fénix
Claves para liderar tu vida y tomar mejores decisiones
Marta Fresnedoso

Cómo convertirte en la mejor versión de ti mismo.
A partir de sus propias vivencias, Marta Fresnedoso relata su particular descenso a 
los infiernos y todos los aprendizajes que pudo extraer de su lucha para conseguir 
renacer de sus cenizas y, cual ave fénix, renacer como un nuevo ser, más sabio, más 
seguro, más auténtico.

Com dominar els nervis als exàmens
Tècniques d’estudi i hàbits saludables per reforçar
l’autoconfiança i superar els teus reptes

Tot el que necessites saber per afrontar els exàmens sense por.
Posar-se nerviós per culpa dels exàmens és el més normal de món, i 
fins a cert punt és bo, ja que et mantenen alerta, atent, enfocat. No obstant això, quan 
els nervis es desboquen i es tornen en contra teva, cal afrontar-los, domar-los. Com? 
Doncs en aquesta senzilla obra, de caràcter eminentment pràctic, trobaràs tots els 
consells i tècniques.

320 pàg.
15,3 x 23 cm
Rústica amb solapes
19,50 € / 18,75 €
Distribució: octubre
978-84-18464-44-7 

360 pàg.
15,3 x 23 cm
Rústica amb solapes
26,85 € / 25,82 €
Distribució: octubre
978-84-18464-53-9  

13,5 x 23 cm
Rústica amb solapes
18,95 € / 18,22 €
Distribució: octubre
978-84-18114-98-4  

128 pàg. 13,5 x 21,5 cm
Rústica amb solapes
14,85 € / 14,28 €
Distribució: octubre
CAT: 978-84-18114-96-0

CAS: 978-84-18114-94-6  

13,5 x 23 cm
Rústica amb solapes
19,95 € / 19,18 €
Distribució: octubre
978-84-9735-562-9  

Consells i

trucs per a

estudiants de

totes les

 edats
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CATALUNYA COMARCA A COMARCA
Un meravellós atles del nostre territori i la nostra cultura
Jordi Sanjuan

Sempre m’he sentit molt atret pels mapes, he passat moltes estones mirant i imaginant 
com seria el món, com seria cada racó viatjant-hi amb la ment a través d’ells.
Amb aquestes paraules en Jordi Sanjuan ens presenta aquest exuberant atles de Catalun-
ya. Un recorregut minuciós per totes les comarques del territori on pobles, fauna, tradi-
cions i gastronomia hi tenen cabuda. 
Un meravellós viatge pel nostre territori i la nostra cultura amb 44 mapes il·lustrats de 
manera magistral.

HEROIS DE LA NATURA
20 persones catalanes que han millorat el nostre entorn
Joan de Déu Prats. Il·lustradora: Gemma Capdevila

Davant l’amenaça del canvi climàtic, el gran repte del nostre planeta, és possible pensar 
que no hi ha cap acte individual que capgiri la situació. No defallim! Aquest llibre mostra 
el testimoni de persones concretes que amb la seva lluita, esforç i dedicació han acon-
seguit millorar el nostre entorn.
20 testimonis inspiracionals que mostren 
la tasca pionera de persones que han 
dedicat la seva vida a respectar i preser-
var l’entorn natural i les persones que 
l’habiten. 

La lluna m’ha parlat de tu
Maria Jesús Bolta. Il·lustrador: Carles Barrios

Laura i Marc, una parella de joves estudiants, es reuneixen a la cos-
ta per passar l’estiu junts. Però els passejos per la platja, l’amor i 
la tendresa no evitaran que el drama s’apodere de les seues vides. 
Els secrets de la família i les trames corruptes provocaran un des-
enllaç inesperat.

Espurna, 135
144 pàg.
13 x 20,5 cm. Rústica
9,95 € / 9,57 €
Distribució: 27 octubre
978-84-1358-195-8

Un pañuelo de pirata
Ximo Cerdà. Il·lustrador: Jordi Sunyer

De la noche a la mañana, Lucas empieza a darse cuenta de fenóme-
nos extraños que ocurren en casa. Por ejemplo, su padre ya no se 
acaba las porciones de pizza. Cuando llega el yayo Ramon y cuenta 
al niño que ha venido a quedarse con ellos para ayudarlos, las peo-
res sospechas de Lucas se ven confirmadas. Allá hay un misterio...

Calcetín, 180
120 pàg.
13 x 20,5 cm. Rústica
9,00 € / 8,65 €
Distribució: 13 octubre
978-84-9142-459-8

Fora de col·lecció
96 pàg.
23,5 x 34 cm. Cartoné
19,95 € / 19,18 €
Distribució: 20 octubre
978-84-1356-082-3

Fora de col·lecció
128 pàg. (aprox.)
17 x 24 cm. Tapa dura
17,95 € / 17,26 €
Distribució: 13 octubre
978-84-1356-081-6

Atles il·lustrat amb tot luxe
de detalls que inclou les
comarques de Catalunya
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Bruixes
Deu relats de dones sàvies i màgiques de la nostra història 
Glòria Sabaté. Il·lustradora: Eva Sánchez

Recull de 10 contes basats en les bruixes més conegudes de la 
nostra història i aquells qui les van perseguir i ajudar. Relats 
plens de màgia ambientats en els indrets més emblemàtics de 
Catalunya i dels Pirineus (des del Capcir fins el Pirineu Basc). 
Glòria Sabaté ha escrit un homenatge a aquestes dones sàvies 
i màgiques, al seu llegat i a la seva memòria. Un viatge a través del temps 
(des del segle XIV fins el XIX).

19,95 € / 19,18 €
Distribució: 27 octubre
978-84-18288-23-4

El gran viatge al Pol Nord. Günter, el petit os bru 
Núria Albesa

El Günter té ganes de conèixer món!
Fa temps que rumia emprendre un llarg viatge fins al 
Pol Nord i ja ha arribat el moment. La Flora, la seva mi-
llor amiga, l’acompanyarà en aquesta gran aventura...
El Günter, és un petit os bru que viatja fins al Pol Nord. 
Durant el seu viatge i un cop allà viurà aventures, farà 
un munt d’amics i descobrirà que l’esforç i la tenacitat 
són els millors aliats per aconseguir els seus somnis.
Amb aquest llibre la Núria Albesa inicia una nova sèrie de narrativa per a criatures de a partir de 6 
anys, on text i il·lustració estan al servei d’una experiència lectora positiva i enriquidora.

Günter, 1
64 pàg.
14 x 21,5 cm
Cartoné
12,95 € / 12,45 €
Distribució: 6 octubre
978-84-18288-24-1

L’atac de les cuineres dimoni
Cap criatura ha estat cruspida durant la redacció d’aquest llibre 
Pamela Butchart. Il·lustrador: Thomas Flintham. Traducció: Scheherezade Surià López

L’Izzy i els seus amics SOSPITEN alguna cosa!
El menjar de l’escola cada cop és pitjor i les cuineres 
porten uns barrets estranys i somriuen d’una manera 
inquietant. A més, perquè hi ha tantes gavines per tot 
arreu? Però quan la Maisie desapareix, ho descobreixen: 
les cuineres són MALVADES i estan a punt d’ATACAR.

Quart títol de la sèrie l’Izzy i la seva colla. Com 
les anteriors, una novel·la per a que els més 
petits s’ho passin pipa llegint!

Imbatible 3. El malson dels malfactors
Pascal Jousselin

Torna a ser aquí l’Imbatible, acompanyat del seu aprenent, en Tudí, i 
d’en Joan Pere, el gendarme. Aquesta vegada fins i tot un fantasma 
els donarà un cop de mà. I s’hauran d’enfrontar a un nou científic boig 
que pretén liquidar-los amb un robot aparentment indestructible...

Imbatible, 3
48 pàg.
22 x 30 cm. Tapa dura                      
14,00 € / 13,46 €
Distribució: 20 octubre
978-84-18434-94-5

L’Izzy i la seva colla, 4
282 pàg.
13 x 19,8 cm. Rústica
11,50 € / 11,06 €
Distribució: 13 octubre
978-84-18288-26-5

Hi ha un ieti al pati!
11,50 €

978-84-18288-11-1

96 pàg.
22 x 22 cm
Cartoné

Guanyador del premi al millor còmic juvenil 
de la Fira de Bolonya 2020

Traduïda a

13 idiomes

Edició

exquisida amb 

il·lustracions

meravelloses de 

l’Eva Sánchez

NOVA SÈRIE

Günter, el petit

os bru
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La Reina de les neus
Mélanie Grandgirard

El llibre de la selva 
Mel Matthews

La màgia dels contes clàssics ens porta a llegir-los una vegada i una altra. 
Narrats amb un llenguatge senzill i amb unes il·lustracions plenes de co-
lor, gràcies al moviment de les pestanyes i les rodes que hi ha a cada pà-
gina els nens descobriran els personatges dels llibres i podran completar 
les escenes més apassionants de cada conte.

UNITAT:
Els meus primers
contes, 11 i 12
12 pàg. 18,5 x 20,5 cm
Tapa dura
12,90 € / 12,40 € 
Distribució: 20 octubre

En la ment de Sherlock Holmes
El cas del tiquet misteriós (2/2) 
Cyril Lieron i Benoit Dahan

Segona part del premiat còmic, en la qual Sherlock Holmes resol què s’amaga 
rere les misterioses desaparicions!
El descobriment d’un tiquet per a un espectacle molt especial i d’una misteriosa 
pols a la roba de la víctima fan que Sherlock Holmes intueixi que aquesta no és 
l’única víctima d’una conspiració a gran escala.

La Bèstia
Frank Pé Zidrou

Una obra basada en l’extraordinària amistat entre un nen i un 
animal. Un magnífic homenatge a Fraquin i al seu personatge, 
el Marsupilami.
Un marsupilami és capturat a la selva de Palòmbia pels indis xau-
tàs i venut als traficants d’animals, que al porten a Europa.

156 pàg.
24x 28 cm.
Tapa dura 
24,95 € / 23,99 €
Distribució: octubre
978-84-18434-95-2

Els Superherois de la sabana. La fàbrica d’històries
Bénédicte Rivière. Il·lustrador: Dan Taylor 

Diverteix-te amb les aventures dels Superherois de 
la sabana.
Descobreix quatre històries entranyables i fes volar 
la teva imaginació representant-les amb mímica 
gràcies als titelles de dits de cada petit superheroi.

Base Kids
38 pàg.
18 x 20 cm (llibre) 
30 x 20,5 cm (caixa)
Cartró dur
22,95 € / 22,07 €
Distribució: 20 octubre

El cas del tiquet
misteriós (1/2)

15,00 €
978-84-18434-41-9

En la ment de
Sherlock Holmes, 2
48 pàg. 21,5 x 29,5 cm
Tapa dura
15,00 € / 14,42 €
Distribució: 20 octubre
978-84-18434-90-7

Reviu la màgia dels contes clàssics amb aquesta meravellosa col·lecció animada!

978-84-18434-81-5

978-84-18434-82-2

978-84-18434-51-8

Les resistents

pàgines de cartró amb 

els cantons arrodonits i 

els mecanismes mòbils 

fan aquests llibres ideals 

per als més petits

de casa

Inclou els titelles dels superherois
per poder representar les seves
històries amb mímica
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Meravelles del món
Daniela Celli. Traducció: Pau Sanchis Ferrer. Il·lustradora: Giulia Lombardo

Llibre de gran format, plantejat com una mena d’atles, 
que recull 31 grans monuments de la història, tant antiga 
com moderna, tant occidental com d’altres llocs del món. 
De la península Ibèrica n’hi ha tres: la Sagrada Família, 
l’Alhambra i la Torre de Belém. En tots els casos, un per-
sonatge històric (com ara Gaudí, Boabdil o Fernando Pes-
soa) saluda els xiquets en el seu idioma i presenta el mo-
nument. (Torre Eiffel de París, palau Topkapi d’Istanbul, 
Angkor Wat de Cambodja, etc.) i altres als quals es dedica 
tan sols una pàgina doble (castell de Himeji del Japó, Gran 
Muralla Xinesa, Torre de Pisa, etc.)

La biblioteca dels 
ratolins, 103.
96 pàg. 26 x 35 cm
Tapa dura
19,95 € / 19,18€
Distribució: 6 octubre
CAT: 978-84-18592-36-2

CAS: 978-84-9142-526-7   
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La sopa d’en Tomàs
Subi

El iaio Tomàs espera la visita de la seua neta i vol preparar una de-
liciosa sopa de verdures. En això, s’adona que li falta una safanòria, 
però quan va a collir-la no la pot traure de terra. 

On va aquesta gent?
Fran Parreño

Àlbum il·lustrat per a adults i joves, que parteix del 
famós poema falsament atribuït a Bertolt Brecht 
sobre la persecució nazi.
L’àlbum ens presenta el recorregut d’un home 
anodí que retorna de la faena a casa. seqüència 
final del llibre és un desplegable: en cada pas de 
pàgina veiem com l’exèrcit s’endú algú dels pisos 
del costat. Quan hem desplegat completament els 
fulls, veiem l’edifici complet i els militars a punt 
d’entrar al pis del protagonista: ell no ha defensat 
ningú i no hi ha ningú que el puga defensar ja.

Àlbums il·lustrats, 101
32 pàg.
21 x 27 cm
Tapa dura
17,95 € / 17,26 €
Distribució: 20 octubre

CAT: 978-84-18592-41-6 CAS: 978-84-9142-532-8

Álbums il·lustrats, 97
24 pàg.
14 x 21,5 cm
Tapa dura
15,95 € / 15,34 €
Distribució: 6 octubre

CAT: 978-84-18592-26-3 CAS: 978-84-9142-512-0

Un prodigi

tècnic, amb un

impressionant

final en forma de

desplegable

Premi Enric Solbes
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10 idees per a superar el racisme
Eleonora Fornasari. Traducció: Pau Sanchis Ferrer. Il·lustradora: Clarissa Corradin

Guia de 10 accions senzilles per superar les actituds racistes, que pas-
sen per conéixer-se millor a u mateix i a les persones del nostre vol-
tant: utilitzar bé el llenguatge, participar en celebracions i festivitats 
que no coneixem, descobrir i estar orgullosos dels nostres orígens, 
explorar els barris i la diversitat ètnica de la teua ciutat, descobrir el 
passat per a entendre el present, plantar cara a les actituds racistes, 
promoure trobades d’amics i familiars, aprendre paraules en altres 
idiomes, no participar el discurs de l’odi i evitar els silencis còmplices.

10 idees per a salvar el planeta
Giuseppe D’Anna. Traducció: Pau Sanchis Ferrer. Il·lustradora: Clarissa Corradin 

Guia de 10 accions senzilles al voltant de les clàssiques accions me-
diambientals que les criatures poden incorporar als seus hàbits per a 
contribuir a frenar el canvi climàtic (protegir les abelles, usar menys 
plàstic, fer recollida diferenciada de residus, consumir productes de 
temporada i de proximitat, estalviar energia, moure’s a peu o amb bi-
cicleta, reutilitzar roba i altres elements, estalviar aigua, aprofitar el 
paper i el cartó i respectar les espècies salvatges).

CAT: 978-84-18592-30-0

CAS:978-84-9142-519-9

UNITAT: La biblioteca dels ratolins. 40 pàg. 19,8 x 23,8 cm. Tapa dura. 14,96 € / 14,38 € - Distribució: 13 octubre

CAT: 978-84-18592-31-7

CAS: 978-84-9142-520-5

Tinc por!
Rocio Bonilla

Babymoni té por d’algunes coses. A les aranyes, als trons, a 
l’obscuritat. Tindre por és normal. I no passa res!

A dinar!
Rocio Bonilla 

És l’hora de dinar i Babymoni vol aprendre a parar taula. 
L’ajudes? Ha de preparar els plats, els coberts, les estovalles... 
No pot faltar-li res!

UNITAT:
Cartó, 28 i 29.
16 x 16 cm. Cartró
10,95 € / 10,53 €
Distribució: 13 octubre

CAT:
978-84-18592-19-5

CAS:
978-84-9142-501-4

CAT:
978-84-18592-20-1

CAS:
978-84-9142-502-1

Hola!
10,95 €

CAT: 978-84-17599-97-3

CAS: 978-84-9142-447-5

On és l’osset?
10,95 €

CAT: 978-84-17599-98-0

CAS: 978-84-9142-448-2

EXPOSITOR
1118202470008
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El dia que vull oblidar 
Albert Juvany i Blanch. Il·lustrador: Carles Barrios

L’Agnès vol oblidar del tot el dia que va rebre la notícia 
que la mare ja no tornaria a casa viva: un virus mortal 
l’havia retingut per sempre a Uganda i al final se l’havia 
emportada. El pare i ella passen el dol com poden i 
s’alimenten l’ànima amb un projecte delicat i ambi-
ciós que els dona esperança: fabricar una màquina del 
temps que els permeti viatjar al passat per recuperar el 
futur de la mare.

La chica elástica que podía saltar (un poco más lejos)
Jordi Sierra y Fabra. Il·lustradora: Cristina Picazo

La novela cuenta la peripecia de Laura, una joven de la limpie-
za que trabaja en Laboratorios Nucleares S. A., una empresa 
dedicada a hacer experimentos. Un día, casualmente, al res-
balar en uno de los laboratorios, pulsa un botón y recibe una 
descarga eléctrica de la cual se salva inexplicablemente. 

Viatge al país de Piok 
Jordi Fenosa. Il·lustradora: Marta Montañá

Ser l’estudiós de la classe no mola gens. I si, a més, la 
teva mare és a l’atur i s’ha convertit en una addicta al 
Facebook, el teu pare també va a la seva bola, i l’únic 
amic que tens és tan friqui com tu, què et queda? Bé, sí, 
l’avi, el gos... d’acord... és clar que també pots escriure 
un blog!

La formiga, 116
184 pàg.
13 x 20,5 cm
Rústica
9,00 € / 8,65 €
Distribució: 27 octubre

Un conte de pèls i plomes 
Jaume Cela i Núria Cela. Il·lustrador: Lluís Farré

Un dia els amos de la Neska, una gossa petanera de ciu-
tat, decideixen anar a visitar uns amics al camp, al poble 
de Tavèrnoles. Allà, mentre els amos dinen, la Neska 
coneix la Deurali, una gallina de la casa, i totes dues es 
fan amigues i es donen les adreces de correu electrò-
nic. Quan torna a casa, la Neska escriu a la Deurali, i a 
partir d’aquest moment comença un intercanvi divertit i 
entranyable entre totes dues. I fins i tot fan plans: volen 
emprendre un viatge juntes.

978-84-18592-38-6

L’Isard, 27
160 pàg.
13 x 20,5 cm
Rústica
9,95 € / 9,57 €
Distribució: 20 octubre

978-84-18592-28-7

En Órbita, 7
168 pàg.
13 x 20,5 cm
Rústica
11,95 € / 11,49 €
Distribució: 27 octubre

978-84-9142-518-2

La formiga, 117
192 pàg.
13 x 20,5 cm
Rústica
9,00 € / 8,65 €
Distribució: 13 octubre

978-84-18592-40-9
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EL PIRATA DE
LES ESTRELLES  

5a EDICIÓ
13,95 €

REEDICIONS

El lugar mágico
Chris Wormell
Traducció: David Paradela López
Il·lustrador: Chris Wormell

 
Una aventura entrañable, 
ambientada en un esce-
nario dickensiano, que 
recuerda a las mejores 
novelas de Roald Dahl.

Faules
Jean de La Fontaine
Traducció: Jordi Vintró
Il·lustrador: Henri Galeron
 
Recull de 42 faules de La Fontai-
ne, seleccionades i il·lustrades 
per Henri Galeron. Enguany cele-
brem el 4t centenari del naixe-
ment de La Fontaine amb 
aquesta publicació, amb 
versions noves del poeta i 
traductor Jordi Vintró.

El Arca, 1
296 pàg. 15,5 x 23,3 cm 
Tapa dura
13,95 € / 13,41 €
Distribució: 6 octubre
CAT:
978-84-17599-66-9

CAS:
978-84-9142-516-8              

L’Arca, 9
104 pàg. 15 x 23,2 cm 
Rústica
11,95 € / 11,49 €
Distribució: 6 octubre
CAT:    CAS: 
978-84-18592-37-9   978-84-9142-527-4

Calendari
Serra d’Or 2022
Flors de Montserrat
Fotografies: Frederic Fosalba

Il·lustrat amb fotografies de flors 
que es poden trobar a la muntanya 
de Montserrat. 

Calendari
Els Barrufets
2022
Peyo

Els entranyables Barrufets 
ens assenyalen els dies 
més importants de l’any.

24 pàg.
32 x 32 cm
(64 x 32 cm obert)
Rústica
12,90 € / 12,40 €

CALENDARIS 2022

CAT: 9788494159046

CAS: 9788494159640

LA INCREÏBLE
HISTÒRIA DEL NEN
MENJAPARAULES  

3a EDICIÓ
13,95 €

CAT: 9788412080865

CAS: 9788494584251

Calendari Serra d’Or
12 pàg.
34 x 49 cm 
Espiral 
15,00 € / 12,40 €

Distribució: 20 octubre
978-84-18434-92-1  

DUNA  
10a EDICIÓ

15,50 € 9788494159077

EL DIRECTOR DE 
L’ESCOLA ÉS UNA 

RATA VAMPIR!  
2a EDICIÓ

11,50 €

978-84-121080-3-3

Genial

calendari dels

Barrufets per

a l’any 2022! 

Distribució: 27 octubre
1172872530004



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

XARXADELLIBRES  #98 / NOVETATS OCTUBRE 2021

Àgora Solucions Logístiques, SL
T: 902 109 431

CADA DIA SURT EL SOL 

El calendari amb les millors cites inspiradores, per treure’t 
un somriure i començar el dia amb energia.
Un calendari que, a més, és una útil agenda perquè anotis les 
teves tasques diàries, idees o compromisos i que presentem 
en un format molt pràctic perquè l’utilitzis a casa o a l’oficina.
Gaudeix el dia mentres t’omples d’optimisme, reforces la 
confiança en tu mateix i superes qualsevol obstacle que 
s’interposi entre tu i els teus somnis.

CALENDARIS 2022

320 pàg. 13 x 10,8 cm. WIRE-O amb estoig
14,85 € /12,27 € - Distribució: octubre
CAT: 9788418114328 CAS: 9788418114335

365 REFLEXIONES PARA MEJORAR 

El calendario que te ayudará a mejorar tu rendimiento, afianzar tu li-
derazgo y sacar el máximo partido a tus competencias profesionales.
Este año vas a desear que lleguen los lunes con las citas ins-
piradoras para el trabajo que te ofrecemos en este calendario.
Consejos e ideas de las mentes más privilegiadas sobre el éxito, el lide-
razgo o el fracaso, entre otros, para que afrontes tus responsabilidades 
con optimismo e ilusión.

320 pàg. 13 x 10,8 cm. WIRE-O amb estoig
14,85 € /12,27 € - Distribució: octubre
9788418464508

Es presenten

en una caixa

protectora 

retractilada


