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VÀRIA
L’hospital de cartró de Capdella
Sígrid Remacha
A la Vall Fosca hi ha un hospital fet de cartró. Rosegat pel temps i arrugat, com
un llibre, l’hospital explica la història de la nostra gent. Prefabricat a Alemanya,
l’edifici va servir com a hospital per als obrers de la central hidroelèctrica de Capdella l’any 1912. Dues dècades després, es va destinar a caserna o magatzem,
gràcies a la qual cosa s’ha mantingut fins als nostres dies. Seguint l’evolució de
l’arquitectura prefabricada europea durant la primera meitat del segle xx, l’autora
explica els canvis que es van viure al Pirineu amb l’inici de l’explotació hidroelèctrica.

Si això ha de durar
Festes Decennals de la Mare de Déu de la Candela de Valls 2021+1
Antoni Nomen
És un poemari que al·lega contra la insostenibilitat ambiental i la segregació estigmatitzadora, S’endinsa, també, en els rituals d’una possible extinció. A través
d’una mirada personal, l’autor-hi plasma qüestions col·lectives en relació amb la
fragilitat del nostre món.

Diari de bord
Trajecte en el ‘Mexique’ cap a l’exili
Josep Espinasa Massaguer. Edició a cura de Sònia Hernández
Presentació de José María Espinasa
Diari de bord ofereix les reflexions i emocions de qui fou alcalde de Montcada i
Reixac, gràcies a la generositat de la família, que ha recuperat el dietari. És la representació escrita d’un trajecte tan transcendent com va ser el camí cap a l’exili, a
bord del vaixell Mexique.

L’última frontera
Els 3 de 9 sense folre de Santa Úrsula 2019: una gesta llegendària
Jordi Andreu Giner (amb un capítol de Xavier Brotons)
El 27 d’octubre del 2019, diada de Santa Úrsula, les dues colles dels Xiquets de Valls,
Vella i Joves, protagonitzaren una gesta llargament anhelada pel món casteller: fer
l’aleta al 3 de 9 sense folre, un castell inèdit. Aquesta fita representà traspassar
l’última frontera castellera. Jordi Andreu analitza, amb un enfocament periodístic,
les circumstàncies que ho feren possible.

En procés
DD.AA.
Lluís Pasqual i Joan Yago, del Teatre Lliure, van convidar 11 dramaturgs catalans
a compondre cadascú una peça d’un màxim de 10 minuts, no més de 3 actors i cap
escenografia sobre el procés independentista català. El resultat es va representar
al Lliure de Gràcia i us el presentem en aquest llibre.
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La fàbrica, 2
120 pàg.
14 x 21 cm
Rústica amb solapes
18,00 € / 17,31 €
Distribució: 19 gener
978-84-9766-757-9

Premi Decàlia
Sinalefa, 43
48 pàg. (aprox.)
14 x 21 cm
Rústica amb solapes
10,40 € / 10,00 € (aprox.)
Distribució: 19 gener
978-84-1356-152-3

El Tinter, 166
192 pàg. (aprox.)
15,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
15,50 € / 14,90 € (aprox.)
Distribució: 12 gener
978-84-1356-153-0

L’Aixecador, 35
112 pàg. (aprox.)
15,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
12,30 € / 11,83 €
Distribució: 19 gener
978-84-1356-079-3

Biblioteca
Serra d’Or, 422
128 pàg.
13 x 19 cm
Rústica
17,00 € / 16,35 €
Distribució: 26 gener
978-84-9191-200-2

FICCIÓ
UNA MORT MOLT DOLÇA
Simone de Beauvoir
Traducció: Margarida Castells-Criballés

at
La cruelt
r
o
lç
o
i la d
t
r
o
m
la
de

Considerada una de les millors obres de De Beauvoir, Una mort
molt dolça narra la lluita per viure de la seva mare, ingressada en
un hospital per un càncer a l’intestí. Seran dies emotius i tensos,
entre el dolor i l’esperança, i De Beauvoir en fa la crònica amb una
franquesa estremidora, sense ocultar res als lectors, que tenen
la sensació de viure en directe els fets: els moments de dolor i
intimitat; els alts i baixos de les relacions personals provocats per
l’evolució de la malaltia; els diagnòstics i els tractaments; el paper dels metges...
La preocupació per la mort és una constant en l’obra de De Beauvoir i, aquí,
aquestes reflexions teixeixen un relat
colpidor i commovedor, alhora racional i
emotiu, que queda gravat en la memòria
del lector.
Narratives, 127
144 pàg. (aprox.)
12 x 18 cm
Rústica amb solapes
17,00 € / 16,35 € (aprox.)
Distribució: 19 gener
978-84-19017-07-9

LES INSEPARABLES
17,90 €
9788418197260

Relats onírics de Randolph Carter
H. P. Lovecraft. Traducció i introducció: Ricard Vela
Mons paral·lels, vivències úniques
Randolph Carter és l’únic personatge que Lovecraft fa aparèixer
en diversos relats i hi ha consens a dir que és una mena d’alter
ego d’ell mateix. Desil·lusionat pels valors de la societat actual
i gens interessat en la vida real, Carter es concentra en el món
dels somnis, al qual té accés gràcies a una misteriosa clau de
plata. En aquest món paral·lel —amb criatures extraordinàries,
paisatges irreals i divinitats pròpies— és on Carter viu les seves
aventures oníriques i Lovecraft desplega la seva fantasia inigualable i captivadora.

Més enllà de la teva mort
Diàleg (im)possible amb Joan Cunillera i Artigal
Josep Santesmases i Ollé

El Far, 48
208 pàg.
12 x 18 cm
Rústica amb solapes
13,00 € / 12,50 € (aprox.)
Distribució: 26 gener
978-84-19017-08-6

El Tínter 167
232 pàgs. (aprox)
15,5 x 23,3 cm
17,50 € / 16,82 € (aprox.)
Distribució: 12 gener
978-84-1356-096-0

Santesmases ha escrit una biografia de Joan Cunillera poc convencional. No comença el dia que va néixer el seu amic ni acaba el dia de la seva mort sinó que
constitueix una llarga carta que no deixa de ser una biografia detallada del pintor.
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FICCIÓ
LA VALL DEL MULDE
Daniela Krien. Traducció: Maria Bosom
La vall del Mulde és un recull d’onze relats que transcorren en aquesta zona alemanya de l’estat de Saxònia, poc
després de la reunificació. Els personatges que protagonitzen aquestes històries formen part de la massa anònima d’un país encara en procés de reconstrucció, tenen
encara coents les ferides del
passat i intenten encaixar en
Més llibres, 33
256 pàg.
un ordre nou i complex. Krien
14 x 22 cm
escriu sobre la desesperació
Rústica amb solapes
18,95 € / 18,22 € (aprox.)
profunda i la desorientació, soDistribució: 18 gener
bre la culpa, la frustració i el
978-84-17353-35-3
ressentiment, però entremig
de tot això també brillen la dignitat i la resiliència.

AMOR EN CAS
D’EMERGÈNCIA

18,90 €
978-84-17353-23-0

CAP MÉS VEU
Maïssa Bey. Traducció: Anna Casassas
«Una sola certesa: la dona que era fa més de quinze anys ja no existeix. Va deixar d’existir
el dia que vaig decidir de suprimir aquell home. Va deixar el lloc a una altra dona de la qual
encara no he acabat de descobrir totes les facetes.»
173 pàg.
Després de complir condemna per matar el seu marit surt en
21 x 14 cm
llibertat. Des d’aleshores la seva vida segueix una rutina confiRústica
nada entre les parets de casa seva, intentant amagar-se de les
17,90 € / 17,21 €
Distribució: 26 gener
mirades i els judicis dels veïns.
978-84-123981-2-0
Maïssa Bey ens apropa a la situació de les dones a Algèria i ens
proposa una reflexió sobre els extrems als quals pot arribar una
dona després de dècades de violència estructural. Una reflexió
brillant sobre el dolor, els prejudicis i sobre com curar les ferides
per poder seguir endavant.

Una noia nedant és una massa d’aigua
Nina Mingya Powles. Traducció: Josep Pujol Coll
Nina Mingya Powles va aprendre a nedar per primera vegada a Borneo, on havia nascut la seva mare i on el seu avi estudiava els peixos
d’aigua dolça. Allà, la piscina local es va convertir en la seva primera
massa d’aigua. Al llarg de la seva vida n’hi ha hagut d’altres que han
significat coses diferents, però que han estat, a la seva manera, la
seva llar: des de la costa salvatge de Nova Zelanda fins a un estany
al nord-oest de Londres.
Aquesta col·lecció d’assaigs explora les masses d’aigua que ens separen i ens connecten, així com tota la resta, des de migracions, menjar,
família, terratrèmols i l’antic calendari lunisolar, fins a papallones.
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1r premi Nan Shepherd
d’escriptura de la natura
L’Illa Roja de
narrativa, 12
200 pàg. (aprox.)
15 x 21 cm
Rústica amb solapes
17,00 € / 16,34 €
Distribució: 25 gener
9788412430653

NO FICCIÓ
CAUSA GENERAL
El llibre
sobre
definitiu
si
el procé
ssió
la repre
t
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l
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La repressió de l’Estat
espanyol contra el moviment
per la independència de
Catalunya (2009-2021)
Jordi Panyella

Segons el recompte minuciós de Jordi Panyella, són
2.519 les persones represaliades per l’Estat espanyol, amb investigacions policials i judicials de tota
mena, víctimes de la persecució administrativa,
econòmica i política per la seva participació en el
moviment independentista de Catalunya. Si hi afegim les 1.066 persones bastonejades l’1 d’octubre
de 2017, pugen fins a 3.585.
Un altre balanç diu que 30 persones han estat condemnades, sumant 137 anys de presó, i 16 més han
estat inhabilitades per exercir càrrecs públics.
Fins aquí els números freds. Al darrere hi ha
una singladura col·lectiva entusiasta, de manifestacions multitudinàries i accions polítiques agosarades, coneguda per tots, i també
un calidoscopi d’històries personals que Jordi
Panyella reconstrueix: històries de coratge i
determinació, o de conviccions fermes i immemorials, o també —en els darrers anys— de
neguit i temor. Perquè quan la repressió actua
de forma indiscriminada, quan estem parlant
d’una «causa general» contra un moviment, la
intenció principal és atemorir, alliçonar, paralitzar tota la societat.

El Fil d’Ariadna, 127
608 pàg. (aprox.). 13,8 x 21,3cm
Rústica amb solapes

21,00 € / 20,19 € (aprox.)
Distribució: 19 gener
978-84-19017-06-2

Alison Hargreaves i Tom Ballard: morir com a tigres
Francesc Roma i Casanovas
Alison Hargreaves es va fer famosa en escalar la cara nord de l’Eiger estant embarassada. Va ser la
primera dona a fer l’Everest en solitari i va assolir el cim del K2 en el seu intent de fer els tres cims més
alts del planeta. Va morir en el descens. Se li atribueix un proverbi tibetà que diu que val més viure un
dia com un tigre que mil anys com un xai.
El seu fill, Tom Ballard, va tenir una carrera meteòrica
Annapurna, 10
en el món de la muntanya, fins que va morir al Nanga
192 pàg. (aprox.)
15,5 x 23,3 cm
Parbat, el seu primer vuitmil.
Rústica amb solapes
Però també és una història d’amor filial, una història de
15,00 € / 14,42 € (aprox.)
Distribució: 26 gener
maltractaments, de pares que no es parlen amb els fills.
978-84-1356-151-6
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NO FICCIÓ
Entender y gestionar las
emociones, el secreto de
una vida plena y serena.

Consejos nutricionales
específicos para la mujer.
176 pàg.
15,3 x 23 cm
Rústica amb solapes
18,86 € / 18,13 €
Distribució: 12 gener
978-84-9735-687-9

232 pàg.
13,5 x 21,5 cm
Rústica
18,86 € / 18,13 €
Distribució: 12 gener
978-84-18114-86-1

Emociones:
las razones que la razón ignora
25 metáforas de ecología emocional para
el crecimiento personal
M. Mercè Conangla, Jaume Soler, Laia Soler Conangla
Las emociones son las razones del corazón, un idioma ancestral, común a toda la humanidad. Su adecuada gestión es una
poderosa herramienta que nos puede ayudar a establecer relaciones de calidad con los demás, a conocernos mejor y a tomar
mejores decisiones.

En que somos diferentes las mujeres
Xus Murciano
Recetas
¿Es cierto que las necesidades nutricionales
cas
e specífi
de las mujeres son distintas de las de los homa
para cad
al
etapa v it
bres? Pues sí, ya que a lo largo de nuestra vida
de mujer se producen una serie de vivencias que
requieren unas necesidades nutricionales y energéticas específicas y propias, como por ejemplo durante la época
de la adolescencia, durante la maternidad (embarazo y postparto), o también cuando aparece la menopausia.

216 pàg.
21,5 x 15,5 cm
Rústica
18,95 € / 18,22 €
Distribució: 12 gener
9788418464638
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136 pàg.
13,5 x 21,5 cm
Rústica
14,96 € / 14,38 €
Distribució: 12 gener
9788418464768

Empresa familiar con humor

Hacer negocios en España

Jordi Tarragona. Il·lustrador: José Luis Martin

Guía práctica sobre legislación y normativa laboral,
fiscal y mercantil

A los propietarios de las empresas familiares
alejados de su gestión, este libro les ayudará
a acercarse de forma sistemática, completa
y divertida a los diferentes temas clave que
deben conocer para ser propietarios responsables y decidir de forma acertada lo más
conveniente para el futuro de la empresa y de
sus intereses.

Bové Montero y Asociados
ne s
Refl ex io
sobre la
ad de
continuid s a
la empre
familiar

Este libro ofrece toda la información sobre aquellos temas de naturaleza jurídica, tributaria, contable y laboral que rigen una actividad empresarial en España. Trata todas las cuestiones esenciales, usando un lenguaje cercano al mundo de los negocios.
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NO FICCIÓ
DEPURACIÓ
HEPÀTICA
Un programa de cinc dies per
eliminar excessos i resetejar
cos i ment
Carla Zaplana
El cos és el vehicle que permet que el nostre
ésser creixi, es desenvolupi, experimenti i
evolucioni. Sabem que funciona de manera
holística i perfectament coordinada, però
a vegades cal parar atenció en la salut de
certs òrgans que tenen un paper fonamental en el nostre benestar. Carla Zaplana,
experta nutricionista i dietista, proposa
un programa pràctic centrat en el fetge,
un òrgan que pren part activa en més de
cinc-centes funcions vitals. L’objectiu és
descongestionar-lo, per tal de poder processar i eliminar millor les substàncies
tòxiques que entren a l’organisme.
En aquest llibre explorarem l’impacte de
les toxines en el nostre estat físic i emocional i descobrirem tots els beneficis
de la depuració hepàtica per a la salut.
Fora de col·lecció
280 pàg. (aprox.)
14,5 x 21 cm
Rústica amb solapes
15,95 € / 15,34 € (aprox.)
Distribució: 19 gener
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978-84-1356-155-4

DEJUNI INTERMITENT
SALUDABLE
15,50 €
978-84-1356-015-1

Les receptes de l’àvia Rosa
Rosa Teigell Mas
Aquest és un recull de més de 100 receptes tradicionals, inventades i versionades, d’una dona excepcional, que viu i treballa per a la família i que es passeja entre els fogons amb una barreja de
modèstia i virtuosisme.
Rosa Teigell Mas (Riudecanyes, 1937). El 1967 emprèn
El Cullerot, 70
128 pàg. (aprox.)
amb el seu marit un negoci com a carnissers. L’any
15,5 x 23,3 cm
1990, a la botiga Cambrils, hi comencen a vendre
Rústica amb solapes
12,50 € / 12,02 €
plats cuinats, que es convertiran en Els Precuinats
Distribució: 12 gener
de l’Àvia Rosa.
978-84-1356-150-9
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El monjo, l’historiador i l’editor. Homenatge a Josep Massot i Muntaner
Jordi Manent (coord.)
Aquest 2021 Josep Massot i Muntaner compleix 80 anys i commemora els 50 anys de la seva ordenació presbiteral i els 50
anys com a director de Publicacions de l’Abadia de Montserrat.
Aquesta miscel·lània recull el testimoni de seixanta persones
que estudien les diverses vessants del monjo, historiador i editor.

Biblioteca Abat Oliba, 313
584 pàg. 14,7 x 20 cm
Rústica
32,00 € / 30,77 €
Distribució: 12 gener
978-84-9191-198-2

Bonaventura Ubach al país dels cedres i a la Transjordània
Impressions del Mont Líban
Bonaventura Ubach
Recull de diversos dietaris de viatge i altres notes de les primeres estades del monjo de Montserrat i biblista B. Ubach al
Líban, entre els anys 1908 i 1910. Aquest llibre, que proporciona una visió inèdita d’aquesta regió.

Vària, 388
168 pàg. 18,5 x 26 cm
Tapa dura
65,00 € / 62,50 €
Distribució: 12 gener
978-84-9191-203-3

Dietari d’un viatge per les regions de l’Iraq (1922-1923)
Bonaventura Ubach
Aquest Dietari conté el relat del viatge que el biblista i monjo
de Montserrat B. Ubach va fer a Mesopotàmia els anys vint,
redactat a partir de les notes de la seva agenda. La relació va
acompanyada d’una abundant documentació fotogràfica, reproduïda íntegrament. Moltes anècdotes sorprenents en fan
la lectura amena i agradable.

Vària, 387
196 pàg. 18,5 x 26 cm
Tapa dura
65,00 € / 62,50 €
Distribució: 12 gener
978-84-9191-202-6

Ferran Soldevila, entre la història i la literatura
Francesc Foguet i Enric Pujol (ed.)
El llibre posa l’accent en els diversos vessants de l’activitat literària de Ferran Soldevila, més enllà de la pròpiament historiogràfica, sense desatendre ni la seva producció històrica, ni el
context en què es desenvolupà. És un recull de les ponències del
Simposi “Ferran Soldevila, entre la història i la literatura”.

Biblioteca Milà i Fontanals, 69
200 pàg. 14,7 x 21 cm
Rústica
18,00 € / 17,31 €
Distribució: 19 gener
978-84-9191-204-0

Art demostrativa.
Regles introductòries a la pràctica de l’Art demostrativa
Ramon Llull
El volum inclou l’edició crítica de dues obres de Llull. Edicions
innovadores perquè tenen en compte tots els manuscrits tant
llatins com catalans.

Nova edició de les obres de Ramon Llull, 18
328 pàg. 18,5 x 26 cm
Tapa dura
33,00 € / 31,73 €
Distribució: 12 gener
978-84-9191-199-9

Vita Christi del seràphic doctor sanct Joan Bonaventura (1522)
Transcripció i estudi lingüístic de la traducció catalana, que va
ser publicada igualment a Montserrat el 1522, de les Meditationes Vitae Christi, un text devocional escrit a finals del segle XIII.
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Textos i Estudis de Cultura Catalana, 249
520 pàg. 16 x 22 cm
Rústica amb solapes
36,00 € / 34,62 €
Distribució: 31 gener
978-84-9191-205-7

NO FICCIÓ
100 misteris sobre l’existència humana
Des del big bang fins als perills que ens assetgen
en l’actualitat
Josep Marmi i Plana
Després de 13.800 milions d’anys apareixien els primers membres de la nostra
espècie. Que se sàpiga, som l’única expressió de la matèria capaç d’interpretar
racionalment des de l’entorn immediat que ens envolta fins al conjunt del cosmos.
El camí que ho ha fet possible és ple d’esculls i cataclismes: canvis climàtics, extincions massives, erupcions de supervolcans o impactes d’asteroides. Qualsevol
d’aquests fenòmens podrien haver escapçat la nostra existència o ens podrien haver exterminat en algun moment de la història. I tot s’hauria acabat. No obstant, fins
ara els hem superat. Som una espècie jove i única, de només 300.000 d’anys, i amb
un futur prometedor. Però també tenim un enorme potencial per autodestruir-nos.
Malgrat que sabem què hem de fer per evitar-ho, podrem aconseguir-ho?
De Cent en Cent, 70
184 pàg.
15,5 x 23,3 cm

Rústica amb solapes
14,70 € / 14,13 € (aprox.)
Distribució: 26 gener

Els 100 refranys més populars
Víctor Pàmies i Jordi Palou

978-84-1356-097-7

6à
EDICIÓ

Com podem arribar a determinar que Qui no vulgui pols, que no vagi a l’era és el
refrany més popular de la llengua catalana? Els 100 refranys més populars neixen d’una enquesta feta a través d’internet, el març de 2010, que van respondre
1.200 persones d’arreu de l’àmbit lingüístic.
Deu anys després, malgrat el retrocés en l’ús dels refranys en el nostre dia a
dia, aquest rànquing segueix mostrant-se vàlid i ben actual, a manca de nous
estudis que corroborin o desmenteixin aquestes dades.

Enciclopèdia Castellera vol. 7
Diccionari biogràfic. Dels inicis a l’any 2000
DD.AA.
Tot i el seu caràcter col·lectiu, és del tot evident que els castells tenen noms
i cognoms. Per primera vegada s’aborda la publicació d’un diccionari, de més
de 400 entrades, que recull la vida i obra, majoritàriament, de castellers, però
també d’afeccionats, mecenes i activistes culturals.

Remeis naturals per a gats i gossos
Higiene, alimentació i salut
Sylvie Hampikian i Amandine Geers. Traducció: Anna-Maria Corredor
Gossos i gats comparteixen el dia a dia amb molts de
nosaltres. Com cuidar-los sense recórrer al fotimer
de potingues químiques de sempre? Aquesta obra
vol aplegar tots els tractaments naturals de què
els podem fer gaudir en la seva vida quotidiana: alimentació, salut, benestar i higiene.
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De Cent en Cent, 16
240 pàg. (aprox.)
15,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
14,90 € / 14,33 € (aprox.)
Distribució: 19 gener
978-84-1356-154-7

Enciclopèdia
Castellera, 7
320 pàg.
24 x 29 cm
Tapa dura
38,50 € / 37,02 €
Distribució: 19 gener
978-84-1356-098-4

Busca-raons, 12
250 pàg. (aprox.)
15 x 21 cm
Rústica amb solapes
18,00 € / 17,30 €
Distribució: 25 gener
978-84-124306-2-2

Un llibre
indible
impresc liç
per fer fe
ti
el teu ga
s
o
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INFANTIL
Com més llarga és l’espera,
més forta és l’abraçada
Eoin McLaughlin. Il·lustrador: Polly Dunbar
L’hivern ha estat molt llarg i l’Eriçó ha trobat
molt a faltar la seva estimada amiga Tortuga.
Així que arriba la primavera, la comença a
buscar. Troba i saluda altres amics, com ara el
Teixó, la Garsa o l’Esquirol, que són molt macos i ell se’ls estima molt, però ningú no es pot
comparar amb la seva amiga Tortuga. El savi
Mussol li diu que prengui paciència, que com
més llarga és l’espera, més forta és després
l’abraçada. I vet aquí que de sobte es desperta
la Tortuga, que havia dormit més del compte
i es confonia entre unes pedres. Havia estat
allà tota l’estona! I tots dos amics es retroben amb una abraçada ben forta i càlida.
Álbums il·lustrats, 105
32 pàg. 24 x 24 cm
Cartoné

16,95 € / 16,30 €
Distribució:
26 gener

CAT: 978-84-18592-52-2

CAS: 978-84-9142-554-0

Un llibre pensat per a sensibilitzar als més petits sobre els
problemes socials actuals.
Es tracta d’una guia de 10 senzilles accions que els més petits poden incorporar a la seva vida diària per evolucionar
com a persones i, així, aconseguir un món millor. Es tracta
de deixar l’egoisme a un costat i canviar la manera de fer a
partir de 10 claus.
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CAT:
978-84-17599-86-7

CAS:
978-84-9142-428-4

Agència Kronos, 4
144 pàg. 15 x 22,2 cm
Flexibook.11,95 € / 11,49 €
Distribució: 19 gener
CAT: 978-84-18592-51-5

CAS:
978-84-9142-552-6

Eleonora Fornasari. Il·lustradora: Clarissa Corradin

15,95 €

La col·lecció
compta amb un
espai web propi
amb informció
addicional de
llibre, jocs i
la Wikikronos

La biblioteca
dels ratolins, 104
40 pàg.
22 x 26,5 cm
Cartoné
14,96 € / 14,38 €
Distribució: 26 gener
CAT:
978-84-18592-50-8

10 idees per a salvar el món
amb el poder de l’amabilitat

FINS QUE ENS
PUGUEM ABRAÇAR

CAS: 978-84-9142-553-3

Missió Drakar
Jacobo Feijóo. Il·lustrador: Martín Rodríguez
Qui va descobrir realment Amèrica? A l’Agència Kronos sospiten que els vikings van ser els primers que van trepitjar el
nou continent. Les sagues nòrdiques així ho suggereixen i els
arqueòlegs de l’agència han trobat una pista soterrada. Hi ha
rumors sobre un rei nòrdic que va amagar un tresor. La teva
missió és aclarir el misteri! Però, compte, una errada i podries
no tornar-hi!
Una col·lecció de llibres-joc que esdevé una proposta engrescadora i atractiva per als lectors més joves.
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INFANTIL
Vacaciones
Daniel Nesquens. Il·lustrador: Mai Egurza
Morfeo tiene numerosas razones para sentirse cercano a su
padre: es generoso, cariñoso ¡y muy gracioso! ¿De dónde habrá
sacado ese humor tan peculiar? Al parecer, su abuelo era payaso, pero tuvo que dejar el circo para poder estar con su familia. Y hablando de familia, ¡los Farrel se van todos de vacaciones! ¿Conseguirá el protagonista averiguar algo más sobre su
padre y demás parientes? A partir de aquí, el libro contiene una
serie de anécdotas muy divertidas sobre un verano en la playa.

Calcetín, 182
88 pàg.
13 x 20,5 cm
Rústica
9,20 € / 8,85 €
Distribució: 19 gener
978-84-9142-515-1

Bodas de sangre
Federico García Lorca
La trama de esta tragedia, que combina el verso y la prosa, es
bien conocida: el día de su boda, la Novia decide escaparse a
caballo con su verdadero amor, Leonardo. El Novio se lanzará
tras ella y él y Leonardo acabarán muriendo el uno a manos
del otro. Este desenlace trágico está presente desde el principio de la obra mediante símbolos (como la luna) y personajes que lo anuncian, como la madre del Novio, quien ya había
perdido en una riña a su marido y a su otro hijo.

Joven Teatro
de Papel, 26
156 pàg.
13 x 20,5 cm. Rústica
10,95 € / 10,53 €
Distribució: 19 gener
978-84-9142-530-4

REEDICIONS

SOTA LA NEU BRUTA

PAPALLONES DIÜRNES
DE CATALUNYA

11,63 €
978-84-1356-063-2

5,00 €
978-84-9034-675-4

QUE CAL CONÈIXER

150 AVES DE ESPAÑA

PEIXOS COSTENERS

5,00 €
978-84-16918-55-3

5,00 €
978-84-9034-940-3

QUE HAY QUE CONOCER
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