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VÀRIA

Jardins de Samarcanda, 106
48 pàg.
13 x 19 cm
Rústica amb solapes
12,00 € / 11,54 €
Distribució: 16 febrer
978-84-9766-762-3 

Sensdir
Xavier Serrahima

Aquest és un llibre de poemes breus, fruit de la reflexió sobre 
la poesia (i l’escriptura) i el silenci (i el buit), sobre el dir i el 
no-dir. Breus espurnes que ens poden il·luminar o que poden 
provocar perplexitat; que poden obrir camins a través dels 
quals el lector trobi les seves vies de confrontació o resolució 
de l’eterna dicotomia entre paraula i silenci.

Temps el·líptic
Rosa Font

El títol Temps el·líptic ja dona compte del contingut d’aquest 
poemari. El temps (i la vida) és dominat per dos eixos: el de les 
coses petites i els gestos reiterats, però també el que hi ha 
més enllà de l’el·lipse, la bellesa i la mort, l’amor i la soledat. 
Aquesta poesia diu l’esforç constant per apropar-se als batecs 
de la vida, a les paraules, a la música. Per atrapar-los amb les 
paraules, o no. I tornar a començar. 

Jardins de Samarcanda, 105
72 pàg.
13 x 19 cm
Rústica amb solapes
14,00 € / 13,46 €
Distribució: 16 febrer
978-84-9766-761-6 

Viatge a Mart
Relat coral per a un altre món possible
AA.DD.

Cinc grups de creadors i creadores, activistes, pensadores i 
joves que han migrat sols van ser, durant tres mesos, la tripu-
lació d’una missió metafòrica a Mart per reflexionar sobre la 
mateixa experiència del viatge i el futur. D’aquesta experiència 
n’han sortit diversos fruits, que hem recollit en aquest llibre. 
Un projecte social i cultural del CCCB, Poncianes, La Sullivan i 
Punt de Referència.

La Marguerideta. Escenes del Faust
Johann Wolfgang von Goethe
Introducció: Josep Murgades. Traducció: Joan Maragall

El Faust és possiblement l’obra més important i una de les 
més famoses de Goethe, i un dels episodis més coneguts i més 
emotius de l’obra és La Marguerideta que ja des del moment 
de la seva publicació al segle XIX va gaudir d’un ampli ressò 
per tot Europa. 

Biblioteca Històrica de
la Traducció Catalana, 7
140 pàg. (aprox.)
15 x 22,1 cm
Rústica amb solapes
 20,00 € / 19,20 €
Distribució: 23 febrer
978-84-7226-899-9 

Assaig
200 pàg.
16 x 21 cm
Tapa dura amb goma 
(estil quadern).
29,00 € / 27,88 €
Distribució: 16 febrer
978-84-18693-04-5 

Una petita obra 

mestra de Goethe, 

amb la veu del gran

Joan Maragall
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Rústica amb solapes
18,00 € / 17,31 € (aprox.)
Distribució: 23 febrer

Narratives, 139
256 pàg. (aprox.)
13,8 x 21,3 cm

ENCARA HI HA FLORS  
Margarida Aritzeta

Poc podia imaginar-se en Kàputx com s’embolicarien les coses, quan va rebre 
l’encàrrec de desplaçar-se a La Malvasia, una casa a prop del monestir de San-
tes Creus. La propietària, una arquitecta que vol convertir-la en una casa ru-
ral de luxe, li demana que aplegui les llegendes locals sobre bandolers perquè 
la zona tingui un atractiu turístic nou. Però en aquella casa, encara en obres, 

ja s’hi han viscut diverses amenaces (rodes punxades, pintades fetes amb sang) 
i en Kàputx hi trobarà un ambient inquietant, fins i tot fantasmagòric.

Qui són l’avi, la mainadera i el nadó que ronden per la casa? Qui és l’home que camina amb 
una soga a punt? Per què només en Kàputx veu aquells morts? Què va passar a La Malvasia? 
Quins secrets de les famílies que hi van viure perduren fins avui? Cal remoure el passat?

SENTIMENTAL
Albert Mestres

El conflicte entre dos mons a la Barcelona de 1840.
La jove Madroneta, poc agraciada i envoltada d’idees romàntiques, és filla de 
Francesc Renart i Arús, un home important a la Barcelona de 1840. Quan el jove Joaquim 
Rubió i Ors, fill d’impressors i poeta, veu en ella la possibilitat de l’amor, i també del seu as-
cens en l’escala social, Madroneta respira alleugerida i confiada, es casaran per amor. Però 
les coses no seran fàcils per la parella, ja que el pare s’oposa frontalment al seu matrimoni. 
Albert Mestres recupera el to folletinesc de les grans històries d’amor, per retratar 
l’educació sentimental de la societat del segle XIX en una Barcelona convulsa plena de 
conflictes socials i polítics. 

Rústica amb solapes
19,90 € / 19,13 € (aprox.)
Distribució: 9 febrer

Capital Books, 24
320 pàg. (aprox.)
13,8 x 21,3 cm

978-84-19017-09-3

FILLA D’OCTUBRE
Linda Boström Knausgård. Traducció: Carolina Moreno

Entre el 2013 i el 2017 Linda Boström va ser ingressada recurrentment en una institució 
psiquiàtrica on va ser sotmesa a teràpia electroconvulsiva.
Suècia és un dels països on més s’aplica aquest tractament malgrat que els investiga-
dors encara no es posen d’acord sobre els seus riscos i beneficis. 
A mesura que avançava la teràpia els records i la vida de l’escriptora s’anaven 
esvaint. Es pot ser escriptora sense memòria?
Aquesta novel·la basada en les experiències de l’autora és un intent eloqüent 
i profund d’aferrar-se al passat, de crear una història, de trobar un sentit i de 
mantenir vius els vincles amb la família, els amics i fins i tot amb ella mateixa. 

978-84-124086-1-4

21 x 14 cm
Rústica
17,90 € / 17,21 €
Distribució: 23 febrer

978-84-123981-3-7Nominada al 
National Book 

Award 2020

L’insostenible 

pes del passat

El retrat

 fascinant d’una 

època i d’uns 

personatges

de Barcelona

La història de 

la lluita d’una 

dona contra la 

malaltia mental

i l’aïllament
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L’inesperat i altres contes
Isabel-Clara Simó

Mig any abans de morir, Isabel-Clara Simó 
va publicar Prime time. Irreverències en 
l’extinta editorial Gregal. Es tracta d’un 
recull de contes curts, marcats per una 
ironia que frega el sarcasme, sobre temes 
molt diversos, amb un fort component de críti-
ca social. En paral·lel, Isabel-Clara Simó va continuar escrivint 
relats del mateix estil, que van quedar inèdits en el seu ordi-
nador i que ara hem tret a la llum. En aquest volum, Carles 
Cortés s’ha encarregat de reunir els contes de Prime time i els 
relats inèdits. 

Camins de desig
Carles Castell Puig

Per una circumstància familiar, el Lluís, professor de paisatgisme a Finlàn-
dia, tornarà a Catalunya després de molts anys. El viatge implicarà el re-
trobament amb les seves germanes, amb qui ha perdut gairebé la relació, 
i farà ressorgir conflictes i emocions del passat. Però aprofitarà l’estada 
per recórrer els camins de la seva terra, per recuperar paisatges i records. 
Tornarà a resseguir els camins que havia conegut de jove on redescobrirà el 
territori i reflexionarà sobre els canvis que s’han esdevingut tant en la seva 
terra com en la seva vida.

L’Eclèctica, 326
168 pàg.
15 x 23,2 cm
Rústica amb solapes
19,95 € / 19,18 €
Distribució: 23 febrer
978-84-1358-265-8 

Notes de color, 110
200 pàg. (aprox.)
15,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
16,90 € / 16,25 € (aprox.)
Distribució: 2 febrer
978-84-1356-159-2 

XXXIII Premi
de Narrativa

Vila d’Ascó 2021

Primer llibre

que recull

narracions inèdites

d’Isabel-Clara Simó

Bromera Teatre, 84
112 pàg. 13 x 20,5 cm
Rústica amb solapes
10,95 € / 10,53 €
Distribució: 16 febrer
978-84-1358-264-1 

Júlia
Isabel-Clara Simó. Adaptació: Gemma Miralles

Júlia, la primera novel·la d’Isabel-Clara Simó, és un dels clàs-
sics de les nostres lletres. La història d’aquesta jove obrera, 
intel·ligent i tenaç, que lluita per convertir-se en una senyora, 
ha captivat generacions de lectors. Amb el teló de fons de la 
Revolució del Petroli, uns diàlegs vius i una inoblidable galeria 
de personatges, aquesta “síntesi de la precarietat humana”.

El meu germà Pol
Isabel-Clara Simó

El meu germà Pol, ens transporta a un món de sensacions 
contradictòries on es barregen amb força l’amor, el desa-
mor, l’amistat, la confiança, la traïció, la por, l’autoestima i 
les ganes de viure en llibertat per damunt de les convencions 
socials. Qui sap si el nostre protagonista, en Pol, se’n sortirà 
amb èxit.

Trànsit, 24
176 pàg. 15 x 22,2 cm
Rústica amb solapes
12,50 € / 12,01 €
Distribució: 9 febrer
978-84-1358-224-5 

Adaptació

teatral d’un

veritable

clàssic de la

 literatura
25.000

Exemplars

venuts
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Vaig néixer contenta a Oraibi
Bérengère Cournut. Traducció: Marta Marfany

Vaig néixer contenta à Oraibi explica el destí de la Tayatitaawa, una jove ame-
ríndia d’Arizona. El poble hopi viu des de fa segles en un altiplà àrid, en unes 
condicions de pobresa extrema. Sotmès a 
les dures restriccions d’una regió desè-
rtica, ha desenvolupat una cosmogonia 
extraordinària i unes creences que lli-
guen la vida i la mort, la llum i la nit, els 
esperits, els animals i els homes. A tra-
vés de la recerca d’una jove òrfena que 
en néixer saluda el Sol tot rient, se’ns 
revela la bellesa d’aquest món que es 
troba als antípodes del nostre. 

Més llibres, 35
248 pàg.
14 x 22 cm
Rústica amb solapes
19,95 € / 18,18 €
Distribució: 9 febrer

La volta de l’oca
Erri De Luca. Traducció: Albert Pejó

Una novel·la commovedora on un pare dialoga amb un fill per-
dut sobre la seva pròpia trajectòria vital.
Una nit, mentre rellegeix Pinotxo, un home sent la presència 
d’un fill que no va arribar a tenir mai. La dona amb qui l’havia 
concebut va decidir avortar. Però aquella nit el fill se li presenta 
adult i enceten una conversa en la qual el protagonista fa balanç 
de la pròpia vida, com si aquella imatge del fill no fos més que 
un mirall en el qual contemplar la seva trajectòria vital. A partir 
d’aquesta premissa, Erri De Luca retorna als seus temes ha-
bituals (la llibertat, les relacions familiars, Nàpols i el dialecta 
napolità, la passió per la literatura, el compromís polític, etc.) en 
un to intimista i reflexiu, en els límits de l’assaig i la narrativa.

L’Eclèctica, 324
160 pàg.
15 x 23,2 cm
Rústica amb solapes
19,95 € / 19,18 €
Distribució: 2 febrer
978-84-9026-187-3 

Els morts de la nostra vida
Joan Olivares

Els morts de la nostra vida no és una novel·la pròpiament dita, 
sinó que es tracta d’un recull de 23 contes que tenen en comú 
l’espai i el to que utilitzen. Els capítols no funcionen com peces 
soltes, sinó que van construint una miscel·lània d’història viva 
dels pobles valencians. En aquest sentit, l’obra s’ubica en un po-
ble imaginari, entre les comarques del Comtat, la Vall d’Albaida 
i al País Valencià. No debades, l’obra està plena de matisos dia-
lectals propis d’aquestes comarques, que li aporten un gran va-
lor afegit. Al llarg dels vint-i-tres relats, s’aprecia una gran va-
riació de temps, amb històries ambientades en el passat i altres 
en el present, a més d’una enorme varietat de personatges, de 
diferents classes socials i amb llargues descendències.

L’Eclèctica, 325
144 pàg.
15 x 23,2 cm
Rústica amb solapes
19,95 € / 19,18 €
Distribució: 2 febrer
978-84-1358-263-4 

DE PEDRA
I OS

978-84-17353-37-7

19,95 €
978-84-17353-24-7

«Senzillament 

màgica.»

 Laetitia – Fnac

de Marsella
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Camí de Sant Jaume: 50 llocs 
amb encant de Somport i 
Roncesvalls a Santiago
Carlos Mencos Arraiza 

El Camí de Sant Jaume, una ruta mil·lenària amb paratges 
únics, s’omple de caminants durant tot l’any. Els 50 llocs 
triats per aquest llibre corresponen al Camí Francès des de 
Roncesvalls o Somport fins a Santiago de Compostel·la. Hi 
destaquen les grans ciutats de la ruta (Pamplona, Logron-
yo, Burgos, Lleó, Ponferrada...) i els monuments més im-
portants i de gran valor històric.

Khroma, 24. 120 pàg. 24 x 22,5 cm. Tapa dura. 24,90 € / 23,94 € (aprox.) 
Distribució: 9 febrer

Rústica amb solapes
19,95 € / 19,18 € (aprox.)
Distribució: 9 febrer

Banys de bosc
20 llocs singulars de Catalunya
on fer una passejada relaxant
Josep Gordi Serrat

Caminar, mirar, inhalar, flairar, ensumar, observar, con-
templar… Tots aquests verbs es poden utilitzar en qualsevol 
dels vint indrets on l’autor convida a fer un bany de bosc. En 
el fons, aquest llibre és una invitació a passejar pel bosc amb tranquil·litat i si-
lenci i, així, respirar totes les essències beneficioses pel nostre cos que hi ha a 
l’atmosfera d’un bosc i, a la vegada, fer-nos un regal sensorial a l’obrir tots els 
nostres sentits. 

Talaia, 2
192 pàg (aprox.)
16 x 23 cm

978-84-1356-158-5 

101 Árboles 
de España 
que hay que 
conocer
David Carrera 
Toni Llobet 

101 Flores 
de campo 
de España 
que hay que 
conocer
Toni Llobet
Llorenç Sàez 

101 Setas
de España
que hay que 
conocer
Enric Gràcia  
Toni Llobet 

Grandes 
mamíferos 
terrestres 
de España y 
sus rastros
Jordi Ruiz-Olmo   
Toni Llobet 

UNITAT: Miniguía. 16 pàg. 12,5 x 20 cm. Desplegable plastificado. 5,00 € / 4,80 €. Distribució: 2 febrer

978-84-18735-09-7 978-84-18735-10-3 978-84-18735-08-0 978-84-18735-07-3

CAT: 978-84-1356-165-3 CAS: 978-84-18735-05-9

Boscos del Pirineu, 

del Pre-Pirineu, del 

sistema Transversal, 

del Litoral, de

la Serralada Litoral

i de la Prelitoral
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CUINAR AMB FLORS
Receptes per connectar amb la natura
Iolanda Bustos  

Cuinar amb flors significa molt més que afegir sabor i color 
a les receptes. Les flors contenen nutrients que alimenten 
l’ànima, aporten benestar, milloren el sentit de l’humor i 
converteixen qualsevol recepta en una festa pels sentits. 
L’escriptora i cuinera Iolanda Bustos, presenta més de 50 
elaboracions i receptes, en un llibre escrit i fotografiat 
durant tot un any, respectant les floracions de cada mes, 
perquè puguis cuinar verdures, pastes, arrossos, carns, 
peixos i postres amb les diferents flors de temporada i 
de cada estació.
En aquestes pàgines també hi podràs trobar històries, 
llegendes, virtuts i curiositats de les flors, a més 
d’alguns aspectes científics de les plantes, trucs de 
cultiu, recol·lecció i conservació de les flors.

Sensacions, 17
256 pàg. (aprox.)
17 x 24 cm
Rústica amb solapes
24,00 € / 23,07 € (aprox.)
Distribució: 23 febrer
CAT: 978-84-1356-167-7

CAS: 978-84-18735-06-6   

El bacallà. El peix que va canviar la història,
la cuina i les tradicions 
Fina Comas

El bacallà és un dels peixos més apreciats de la nostra cuina 
tradicional i és un dels ingredients imprencisdibles de la gas-
tronomia contemporània. Des de fa segles es pesca a les aigües 
fredes del nord d’Europa i des d’allà, transformat gràcies a la sal 
arribada del sud, s’ha escampat arreu. Al llibre que teniu a les 
mans la Fina Costa hi ha posat anys de coneixement difosos des 
del seu bloc CuinaCinc.

QuèViures, 7
220 pàg. (aprox.)
16 x 16 cm.
Rústica amb solapes
16,00 € / 15,38 €
Distribució: 2 febrer
9788412430646 

ESPORTISTA I VEGETARIÀ
Realitats, avantatges, limitacions i mites
Adam Martín  

L’objectiu del llibre és que el lector tingui nocions sobre què, com i quan ha de 
menjar per entrenar i competir al màxim. 
Si segueixes una dieta vegetariana o vegana i practiques esport, segur que més 
d’un cop has sentit a dir que una dieta a base de vegetals no és compatible amb 
l’exercici d’alta intensitat i encara menys amb la competició, que et quedaràs sen-
se energia o que et faltaran proteïnes, ferro o calci; dit d’una altra manera, que 
ser vegetarià és una limitació per a una persona esportista. Què hi ha de cert, en 
tot això? 
Res! L’evidència científica actual ens diu que si la teva dieta està ben planificada no 
t’has de preocupar. Ara bé, què vol dir una dieta ben planificada?

Rústica amb solapes
18,00 € /17,30 €
Distribució: 16 febrer

Prisma, 57
216 pàg.
15,5 x 23,3 cm

978-84-1356-160-8 
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Oikía
Compartint pensaments i vivències
Sergi d’Assís Gelpí

Oikía en grec vol dir casa i és el nom del blog d’un monjo jove de 
Montserrat. Amb aquest títol volia significar el sentit d’aquell es-
pai: una casa amb les portes obertes perquè hi entressin tots els 
qui ho desitgessin. Durant més de tres anys, va rebre les aporta-
cions de molts lectors que van intercanviar idees sobre aspectes 
molt diversos.

La nena que volia ser mestra
Lola Casas. Pròleg: Elena Castillo de la Rosa. Il·lustradora: Gibet Ramon

Lola Casas, amb un llenguatge proper, comunicatiu i amanit 
amb un polsim de bon humor, ofereix en aquestes memòries 
un llibre de lectura amable i reflexiva. L’autora convida els lec-
tors a enriquir la recepta de vida que ella proposa amb els seus 
propis ingredients, aquells que cada un estima i considera ne-
cessaris i imprescindibles. 

Qi gong i espiritualitat
Neus Pintat Mateu

El llibre convida a fer una experiència espiritual per mitjà del Qi 
Gong. Contemplar i exercitar l’actitud que proposa el Qi Gong 
(consciència, respiració, silenci, presència...) és exercitar i en-
trenar vivències d’espiritualitat.
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Entre l’oralitat i l’escriptura
Josep A. Grimalt

Selecció de tretze articles acadèmics de Josep Antoni Grimalt Gomila 
(Felanitx, 1938), catedràtic emèrit jubilat de la Universitat de les Illes Ba-
lears. Tracten temes com les rondalles d’Alcover, l’obra de Llorenç Villa-
longa, la descripció estructural dels articles en el català de Mallorca, etc. 

Pau Robert i Rabadà
Entre els moviments agraris i el republicanisme
Josep Santesmases i Ollé

Pau Robert i Rabadà (Vila-rodona 1873-1926), propietari d’ideologia re-
publicana, va presidir la Societat de Treballadors Agrícoles. El 1921 fou 
elegit diputat provincial i de la Mancomunitat de Catalunya. 

Biblioteca Miquel dels Sants Oliver, 58   
312 pàg. 13 x 19 cm
Rústica
23,00 € / 22,12 €
Distribució: 23 febrer
978-84-9191-213-2  

Cooperativistes Catalans, 35    
96 pàg. (aprox.). 17 x 24 cm
Rústica amb solapes
12,10 € / 11,63 € (aprox.)
Distribució: 23 febrer
978-84-1356-161-5  

Saurí, 200    
200 pàg. 13,5 x 19 cm
Rústica amb solapes
15,00 € / 14,42 €
Distribució: 23 febrer
978-84-9191-212-5  

Qi Gong, 5    
116 pàg. 15,6 x 21 cm
Rústica
19,00 € / 18,27 €
Distribució: 23 febrer
 978-84-9191-214-9  

Memòria, 14    
267 pàg. 14 x 21 cm
Rústica amb solapes
18,00 € / 17,31 €
Distribució: 1 febrer
978-84-123441-7-2  
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DRACS. Llegendes catalanes amb passió de foc
Joan de Déu Prats. Il·lustrador: Carles Arbat  

El drac és un dels principals símbols de Catalunya. Si us hi fixeu, en trobareu un munt 
de representacions en edificis, forges i escultures. El drac representa les forces de la 
natura, però, amb l’esdevenir de les èpoques, va quedar identificat amb el mal, una de 
les cares del dimoni. El drac prové de la serp i ja se sap que la serp va ser la primera 
criatura que va temptar els pares de la humanitat. 
En aquest llibre hem recollit les llegendes més sucoses de dracs, lluerts, víbries, ba-
siliscs, fardatxos, marracos i serps gegants del país, noms diferents amb els quals és 
conegut aquest ésser mític. Des dels temps en què la península Ibèrica era la fi del món 
on hi havia el jardí de la immortalitat custodiat pel drac Lladó, fins a la famosa llegenda 
de Sant Jordi. I no s’ha d’oblidar que personifiquen les forces de la mare Terra i, en 
aquest sentit, són protectors i custodis. 
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CIÈNCIA SOTA EL FOCUS
Pere Renom Vilaró  

El focus és el punt on convergeixen els rajos de llum. Quan diem que po-
sem el focus en alguna cosa estem utilitzant una metàfora òptica per indi-
car que hi centrem tot l’interès. Però un focus també és un tipus de llum 
de gran potència, que concentra molt la intensitat en un punt concret, i 
típicament s’utilitza en teatres, o platós de televisió. 
El biòleg i divulgador Pere Renom recull en aquest llibre 50 seccions de 
ciència presentades en directe al programa de TV3 Tot es mou, durant la 
temporada 2019-2020.
El títol Ciència sota el focus sintetitza, doncs, aquest doble sentit. Lle-
gint-lo es podrà descobrir per què la por irracional sovint ens fa equivo-
car, com ens hem adaptat a menjar arròs al llarg dels mil·lennis, quins 
elements químics contenen els nostres mòbils, quina és la millor posi-
ció per anar al wàter o per què només un 2% de la població mundial té 
els ulls blaus. Ben enfocada, la ciència s’entén millor.

100 llibres catalans que fan de bon llegir
Jordi Llavina 

Aquesta obra no és cap cànon. No tindria mai la gosadia d’assajar d’escriure’n cap, 
perquè, bé que fa molts anys que llegeixo i miro de relacionar fructíferament les 
meves lectures, no em sento capacitat per sancionar res, ni tinc prou humor per 
pontificar sobre una matèria tan esmunyedissa i vària com la dels gustos literaris. 
No: un cànon, qualsevol cànon, acaba sent una impostura caduca, per no dir una 
superxeria crítica.

Fora de col·lecció
192 pàg (aprox.)
15,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
16,00 € / 15,38 € (aprox.)

Distribució: 23 febrer 
978-84-1356-162-2 

Tapa dura
17,00 € /16,34 €
Distribució: 16 febrer

Fora de col·lecció
128 pàg.
17 x 24 cm

978-84-1356-166-0 

De Cent en Cent, 71
248 pàgs.
15,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
16,00 € / 15,38 € (aprox.)
Distribució: 16 febrer 
978-84-1356-157-8
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A punt. Curs de català. Llibre d’exercicis A1+A2
Albert Vilagrasa Grandia. Il·lustrador: Pep Brocal  

A punt. Curs de català. Llibre de l’alumne A1+A2
Albert Vilagrasa Grandia. Il·lustrador: Pep Brocal  

Fusió dels nivells A1 i A2, destinat als alumnes que avancen molt 
més ràpid en l’aprenentatge. 
S’han reduït el nombre d’unitats tot mantenint tots els continguts 
de l’A punt 1 i l’A punt 2, i seguint la mateixa estructura de la unitat.

A punt. Curs de català
232 pàg. 22 x 28 cm
Rústica
29,00 € / 27,88 €
Distribució: 2 febrer
978-84-9191-208-8

A punt. Curs de català
192 pàg. 22 x 28 cm
Rústica
22,00 € / 21,15 €
Distribució: 2 febrer
978-84-9191-209-5

Internacionalizar con éxito. Cómo impulsar las ventas en el exterior
Pere Ballart

Afrontar con éxito la globalización de los mercados.
Esta obra expone y desarrolla los mayores desafíos a los que 
se enfrenta una empresa que desee exportar, y detalla las 
consideraciones sobre la gestión comercial en base a su es-
trategia internacional para llevarla a cabo. Se describen los 
factores variables, los conceptos y las etapas del proceso para tener éxito en el ámbito de la exportación 
y de la internacionalización. Aporta consejos y temas prácticos para conseguirlo, además de exponer las 
grandes dudas que se generan habitualmente, así como las soluciones para todas ellas, incluyendo unas 
conclusiones y anexos para asegurar la comprensión de cada apartado.

Conflicto creativo. Una guía práctica para la negociación en la empresa
Bill Sanders i Frank Mobus

Casi todo es negociable, casi cada interacción es una negociación. Y en ningún otro campo esto está más 
claro que en el de los negocios, donde cada día tenemos que trabajar con otras personas para conseguir lo 
que pretendemos. Pero cuando tenemos diferencias reales, ¿es posible ganar siempre? ¿O cada negociación 
debe ser un juego de suma cero?
Los expertos en negociación Bill Sanders y Frank Mobus 
aportan algo nuevo. Utilizan un enfoque dinámico y dialéctico 
que muestra cómo las negociaciones son impulsadas por la 
competencia y la cooperación al mismo tiempo.

Guía para invertir a largo plazo
El manual definitivo de estrategias que funcionan para ganar en Bolsa
Jeremy Siegel

En esta edición de Guía para invertir a largo plazo, de Jere-
my Siegel, se incluye el tan esperado análisis del crack de 
las hipotecas subprime, la crisis financiera y la consiguiente 
recesión económica de ámbito mundial. En esta nueva edi-
ción, hay también una mayor profundización en la inversión 
internacional y en los mercados emergentes. Una lectura obligada para todos los inversores y asesores 
que quieran conocer y comprender a fondo las fuerzas que mueven los mercados actuales.

400 pàg.
15,3 x 23 cm
Rústica
29,85 € / 28,70 €
Distribució: 9 febrer
9788418464829

256 pàg.
15,3 x 23 cm
Rústica
19,95 € / 19,18 €
Distribució: 9 febrer
9788418464591

208 pàg.
15,3 x 23 cm
Rústica
23,00 € / 22,12 €
Distribució: 9 febrer
9788418464577

2a
EDICIÓ



XARXADELLIBRES  #102 / NOVETATS FEBRER 2022 11

NO FICCIÓ

160 pàg.
15,3 x 23 cm
Rústica
16,85 € / 16,20 €
Distribució: 9 febrer
9788418114595

Negocia, disfruta y gana. Negocia tu
habilidad para negociar en todas las situaciones
Antonio Valls

Si estás buscando las ideas clave para afrontar con eficacia 
cualquier situación de negociación, para comprenderla, dis-
frutarla y… ganar, este es tu libro. Aunque en la actualidad la 
escena está dominada por el modelo de negociación coopera-
tivo, esta obra también aborda lo más destacado de la nego-
ciación competitiva.

Mindfulness práctico. Supera los retos y el 
estrés del día a dia con técnicas del mindfulness y 
la neurociéncia
Dr. Kirk D. Strosahl i Dra. Patricia J. Robinson

A lo largo del día nos encontramos con situaciones que pueden
provocarnos un profundo estrés. Mindfulness práctico ofrece 
una serie de técnicas basadas en el mindfulness y en la neu-
rociencia que te ayudarán a mantener la calma en cualquier 
situación. ¡Es más fácil de lo que parece!

192 pàg.
15,3 x 23 cm
Rústica
19,95 € / 19,18 €
Distribució: 9 febrer
9788418114793

La tribu de los buceadores. Más allá de la 
autoayuda: el camino hacia el autoconocimiento
Xavi Pont

¿Has dejado de creer en las fórmulas milagrosas de los gu-
rús de la autoayuda? A lo largo de nuestra vida escuchamos 
demasiado a menudo a presuntos sabios que se expresan en 
vídeos de YouTube o en libros de autoayuda, también asistimos 
a cursos o leemos citas maravillosas, pero aun así, nuestra 
vida sigue igual y parece que nada cambie.

Endometriosis. Qué tratamientos aplicar, cuáles 
evitar y cómo lidiar con sus efectos psicológicos 
Dr. Tamer Seckin

La endometriosis es una enfermedad que debilita el cuerpo 
física y mentalmente y que ha torturado a las mujeres duran-
te siglos. A pesar de estas estadísticas tan alarmantes, esta 
horrible e incurable dolencia es todavía relativamente desco-
nocida para la población en general y para los profesionales 
de la salud. 

176 pàg. 15,3 x 23 cm
Rústica
18,95 € / 18,22 €
Distribució: 9 febrer
978-84-9735-760-9

176 pàg.
15,3 x 23 cm
Rústica
16,85 € / 16,20 €
Distribució: 9 febrer
9788497355605

Los mejores consejos
y recursos para
convertirte en un
hábil negociador.

Disfruta del aquí y
ahora prestando
atención a tus
pensamientos y
sentimientos.

Deja atrás la autoayuda 
y sumérgete en el
autoconocimiento.
Te llevará más lejos.

El Dr. Tamer Seckin,
uno de los mejores
especialistas, explica
cómo afrontar una
enfermedad que afecta
a 1 de cada 10 mujeres 
en el mundo.
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Punts de vista
14 x 21,5 cm

Rústica amb solapes
18,00 € / 17,31 € (aprox.)
Distribució: 23 febrer

MAI NO PARLARÀS UN BON CATALÀ
Com hem capgirat aquesta sentència els fills de
la immersió lingüística
Joan Mena Arca  

«Mai no parlaràs un bon català». Joan Mena recorda qui li va llançar, amb menys-
preu, aquest vaticini. Ell és fill d’immigrants; la seva família va arribar a Catalun-
ya els anys seixanta buscant una vida millor. Des de la pròpia experiència perso-
nal, aquest professor de filologia i diputat al Congrés fa una sentida defensa del 
model d’immersió lingüística com a eina de cohesió social, d’integració cultural 
i de garantia per a la igualtat d’oportunitats. 

978-84-9766-759-3
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Rústica amb solapes
20,00 € / 19,23 €
Distribució: 23 febrer

Punts de vista
14 x 21,5 cm

ELS MITES DE LA REPÚBLICA
Arguments per al futur
Magí Sunyer

Aquest llibre indaga en les arrels de la contemporaneïtat occidental i en el futur 
dels valors que la sostenen. L’autor analitza el significat dels valors del republi-
canisme: llibertat, igualtat, fraternitat, progrés, feminisme, justícia o educació, 
entre altres. Són conceptes que van adquirir el caràcter de mites perquè els 
republicans s’hi reconeixien a partir de les formulacions dels clàssics grecs i ro-
mans. Però continuen servint avui? El debat és ben actual: feminisme o desigual-
tat, ecologisme o creixement descontrolat, pacifisme o conflictes armats...Els 
mites del republicanisme defineixen un camí que determinarà el nostre futur.

978-84-9766-763-0

Viure en digital. Com eduquem per al món d’avui
Miquel Àngel Prats  

La transformació digital genera oportunitats, però també amenaces, com 
ara una societat mal preparada per al futur. La intenció de l’autor és do-
nar criteris per educar en l’ús de les xarxes i dels dispositius digitals; per 
aprendre a ser autònoms digitals, és a dir, capaços de cercar informació i 
entreteniment, de relacionar-nos  i comunicar-nos eficaçment.
L’educació pot beneficiar-se de l’obertura de les aules, d’experiències i 
projectes de la vida real, de nous recursos d’accés lliure, de la col·laboració 
en línia. L’ús de les noves tecnologies pot ajudar a reduir la bretxa 
d’aprenentatge entre estudiants d’entorns socioeconòmics diferents.

Educació i família
152 pàg.
14 x 21,5 cm
Rústica amb solapes
18,00 € / 17,31 € (aprox.)
Distribució: 2 febrer
978-84-9766-760-9
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Els fets d’armes de Catalunya
Cinta Arasa. Il·lustrador: Carles Arbat 

De totes les nacions se n’expliquen uns orígens 
més o menys llegendaris. També del naixement 
de Catalunya se n’expliquen moltes, de llegendes. 
Cinta Arasa i Carles Arbat han anat resseguint el 
llibre que va escriure el cronista Joan Gaspar 
Roig al segle XVII, n’han triat les millors històries 
i us les han volgut tornar a explicar.

HAC
Joan Bustos. Il·lustrador: Luis Bustos

En Toni Tharrats no és en Toni Tharrats a l’escola. Allà és en 
Tamtam, víctima soferta dels cops i les burles d’en Riqui, l’abusananos 
«oficial» de la classe de 6è, i dels seus dos goril·les, en Pim i en Pam.

La formiga, 118
136 pàg.
13 x 20,5 cm
Rústica
9,20 € / 8,84 €
Distribució: 16 febrer
978-84-18592-56-0

Por lo menos un millón
Elena Alonso Frayle. Il·lustrador: Javier Lacasta

A Rafa le encanta visitar a su abuela Zoila: juntos se lo pasan en grande. 
Es cierto que su abuela no cocina muy bien ni sabe tejer bufandas de 
lana para el invierno, pero sabe contar los mejores cuentos del mundo. 

Calcetín, 185
72 pàg.
13 x 20,5 cm
Rústica
9,20 € / 8,84 €
Distribució: 23 febrer
978-84-9142-557-1

EL JOC DEL PENJAT
Josep Pedrals. Il·lustrador: David de las Heras 

El penjat joganer és un ésser singular i solitari 
que, de tant en tant, es presenta en la litera-
tura adoptant edats, figures i tarannàs ben 
diversos. L’exemplar protagonista d’aquesta 
novel·la en vers rimat és un noi que va co-
mençar a viure intensament a finals del 
segle passat, i que segur que avui recorda 
amb enyor aquells dies de sotracs i efer-
vescències que ja anaven modelant el jan que havia de ser. La del Penjat és una història 
de camí, d’aprenentatge, de rebel·lió, d’amor i desamor, de gelosia, d’experimentació, 
de mancances i plenituds, de tristesa i impotència, d’alegria i entusiasme. Però tam-
bé és un joc, aquest romanç. Perquè a la vida cal anar trobant les lletres adequades.

La cova de les llegendes
Imma Romeu

Tres adolescents fan un màgic... viatge al passat d’un poble del 
Maresme. Anys després, un dels protagonistes escriu la crò-
nica d’aquella aventura insòlita i perillosa que va fer canviar 
les seves vides.

El Trebinell, 4
100 pàg. (aprox.)
20 x 20 cm
Tapa dura
19,00 € / 18,27 €
Distribució: 9 febrer
9788412430639

Voliac, 72 
(Voliana Joves)
222 pàg. 14 x 21 cm
Rústica Amb solapes
16,00 € / 15,38 €
Distribució: 2 febrer
978-84-123441-9-6

L’Arca, 10
104 pàg.
15 x 23,2 cm
Cartoné
12,95 € / 12,45 €
Distribució: 23 febrer
978-84-18592-53-9

I Premi Algar de Novela Infantil 

Una novel·la

en vers rimat 

Un llibre

sobre

l’assetjament 

escolar
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Anem al rescat!
Lenka Chytilová. Il·lustradora: Ekaterina Gaigalova

Aquest llibre tracta sobre les professions d’aquells que 
es dediquen a ajudar als altres, concretament els serveis 
d’emergència que duen a terme accions de rescat (policia, 
socorristes, bombers, personal d’ambulàncies i equips de 
salvament de muntanya). El protagonista ratolí mirarà de 
triar el que vol ser de gran. Encara no ho té clar, però sap que 
vol ser-hi útil i ajudar als altres animals. Així, es presenten 
aquestes cinc professions de rescat i s’esmenten cinc objec-
tes que necessiten per a dur a terme el seu treball.

El meu primer llibre d’emocions
Radka Píro. Il·lustradora: Ekaterina Gaigalova 

Aquest llibre tracta sobre les emocions dels més petits i 
com gestionar-les. Per presentar aquestes ferramentes so-
bre gestió de sentiments, l’escenari en què es desenvolupa 
l’acció és el primer dia d’escola. En Marc està feliç, l’Anna 
té vergonya, l’Èric està enfadat i en Joan té por. 
Així, es presenten cadascuna de les emocions 
i es donen suggeriments perquè els lectores i 
les lectores petites puguin gestionar-les quan 
les experimentin.

Cartó, 31
CAT: 978-84-18592-22-5

CAS: 978-84-9142-504-5

UNITAT:
Cartó
12 pàg. 21 x 21 cm.
Cartoné
10,95 € / 10,50 €
Distribució: 9 febrer

Una carta
Irene Verdú. Il·lustradora: Verònica Aranda

El carter perd una carta un dia de pluja. Li cau a un bassal i s’esborren 
totes les lletres. En això, el vent se la troba, l’obri i veu que diu “T’estimo”. 
Decideix fer-la volar, a veure a qui arriba. I arriba al Sr. Gat, un personatge 
solitari, desconfiat, que es pensa que no l’estima ningú. Quan veu la carta, 
s’entusiasma i surt a preguntar a tot el veïnat qui li l’ha enviada. La Sr. 
Gallina, la Sr. Oca i el Sr. Gos Pastor semblen estranyats de l’efusivitat del 
Sr. Gat, disposat a ajudar-los en el que calgui, feliç de sentir-se estimat.

CAS: 978-84-9142-559-5

Què hi cap, aquí dins?
Magda N. Garguláková. Il·lustrador: Federico Bonifacini

Al gos Bru li agrada saber-ho tot! Per això, vol saber què hi ha dintre de 
la nevera, de la rentadora, de la classe, del gimnàs… Tant fa que sigui un 
objecte o un lloc, que sigui gran o petit, que sigui conegut o misteriós. 
Volem saber què hi cap, aquí dins! Descobreix de la mà del gos Bru què 
hi ha dins d’una caravana, d’un iglú o, fins i tot, d’un vaixell pirata!

Un llibre que estimula la curiositat i el llenguatge a l’estil 
d’un diccionari visual.

Cartó, 30
CAT: 978-84-18592-21-8

CAS: 978-84-9142-503-8

Àlbums il·lustrats, 106
32 pàg. 21,5 x 29 cm
Cartoné
16,95 € / 16,30 €
Distribució: 9 febrer
CAT: 978-84-18592-54-6

CAS: 978-84-9142-537-3

La biblioteca
dels ratolins, 107
40 pàg. 13 x 21,5 x 24 cm
Cartoné
11,95 € / 11,49 €
Distribució: 9 febrer
CAT: 978-84-18592-46-1

III Premi Algar
de Literatura Infantil 

Un llibre de 

cartó sobre 

intel·ligència 

emocional

per a nens
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Una aventura emocionant,
una història d’amistat i un avís
dels perills que la contaminació
pels plàstics comporta per a la
vida als oceans.

15

INFANTIL

FAKE NEWS. Que no ens enganyin!
Simona Levi i Marc Planas. Il·lustrador: Kim Amate

Avui dia, d’informació no ens en falta. És una 
sort tenir-ne tanta! 
Però tanta informació ens pot crear confu-
sió i més si sabem que allà on hi ha infor-
mació pot haver-hi el que coneixem popu-
larment com a fake news.
Una guia pràctica creada per Simona Levi i Marc Planas amb il·lustracions de 
Kim Amate que explica de forma directe i complerta què són les fake news 
(les informacions falses) i el fenomen de la desinformació. 
Els joves lectors s’aproparan a aquest gran fenomen i descobriran com iden-
tificar-les i què fer per a que els enganyin menys! 

Un missatge molt secret. Günter, el petit os bru
Núria Albesa

Segon títol de la col·lecció en Günter, creada per la 
Núria Albesa.
Els lectors descobriran com el Günter esdevé el 
carter del Pol Nord i quines sorpreses li esperen 
amb el seu nou ofici. 
Al final, el llibre inclou una activitat d’origami per 
aprendre a fer un sobre. 
En Günter, una nova sèrie de narrativa per a criatures 
de a partir de 6 anys, on text i il·lustració estan al ser-
vei d’una experiència lectora positiva i enriquidora.

Günter, 2
64 pàg.
14 x 21,5 cm
Cartoné
12,95 € / 12,43 €
Distribució: 9 febrer
978-84-18288-25-8

T’estimo, balena blava
Barroux

A en Jonàs, el faroner, li encanta anar a pescar amb la seva barqueta. Però un dia el cel 
s’ennegreix, el mar brama i s’enrabia, i en Jonàs cau a l’aigua. Poc després és rescatat per la 
Blava, una balena, i es fan amics. Però ben aviat serà la Blava qui necessitarà l’ajuda d’en Jonàs...

Simbolet
36 pàg.
21,5 x 29 cm. Tapa dura
16,00 € / 15,38 €
Distribució: 2 febrer
978-84-18696-03-9

Fora de col·lecció
96 pàg
14,5 x 22,5 cm
Rústica amb solapes
15,95 € / 15,31 €

Distribució: 9 febrer 
978-84-18288-27-2 

EL GRAN 
VIATGE AL 
POL NORD

12,95 €
978-84-18288-24-1

Primer llibre per a 
infants i joves que 
es pública sobre 
“fake news”, tema 
d’extrema actualitat.
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