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POESIA

Posidònia
Eli Sanz 

Posidònia és la història d’un viatge que comença i acaba al mar; un in-
tent de supervivència laberíntica. Una recerca constant de llum. El llibre 
és un recull de poemes orals (spoken word). Alguns inclouen codis QR 
des d’on podreu escoltar la veu de l’autora amb música d’Enric Escorsa.

Els dits d’una setmana (essències d’un poble)
Jordi Roig. Pròleg: Marta Pérez Sierra

La transcendència de la sorpresa i la contemplació; l’olor del camp mu-
llat, la saviesa de la natura i l’enyor de les pèrdues. Camps i muntanyes 
d’un poble que es tornen testimonis del pas del temps. Els haikus de 
Jordi Roig són com passes d’un caminar vulnerable però segur. 

Laietània
Marcel Riera

Del Besòs a la Tordera, Laietània és més que una terra antiga, és un 
paisatge líric d’imatges nítides i inconfusibles que el seu autor, Marcel 
Riera, ha convertit en un llibre de poemes de llenguatge precís, com 
una oda al Maresme.

Poesia
Jordi de Sant Jordi. Introducció i traducció: Carles Duarte

Nova edició, corregida i augmentada, de la Poesia de Jordi de 
Sant Jordi, el primer dels grans poetes catalans, predeces-
sor d’Ausiàs March. El volum conté el text original de Jordi de 
Sant Jordi, acarat amb la versió en català actual de Duarte.

Tast de clàssics, 1
168 pàg. 12 x 18 cm
Rústica amb solapes
15,00 € / 14,42 €
Distribució: 9 març
978-84-7226-901-9 

Poesia completa
Bartomeu Rosselló-Pòrcel. Introducció: Pere Antoni Pons

Mort amb només 24 anys, Bartomeu Rosselló-Pòrcel va tenir temps de fer-se 
un nom entre els millors poetes catalans del segle XX. Admirat per Espriu i per 
Riba, considerat un mestre per Vinyoli, la seva poesia és un cim de la literatura 
catalana contemporània i un punt de partida ineludible per tota la poesia que va 
venir després.
La seva poesia beu tant de la influència de la generació del 27, com de les avant-
guardes i concretament del surrealisme; també s’hi troben ressons del seu in-
terès per la literatura castellana del barroc al costat d’un neopopularisme sem-
blant al de García Lorca o Rafael 

Alberti, i amb trets propis 
del postsimbolisme. Tot 

plegat en fan un poeta 
de talla europea.

Biblioteca de clàssics catalans, 3
176 pàg. 15 x 21 cm
Tapa dura, cosida, amb guardes i
amb capçades i punt de llibre de tela
19,95 € / 19,18 €
Distribució: 30 març
978-84-7226-903-3  

Poesia, 25
134 pàg. 12 x 20,5 cm
Rústica amb solapes
16,00 € / 15,38 €
Distribució: 2 març
978-84-123441-8-9

Poesia, 26
108 pàg. 12 x 20,5 cm
Rústica amb solapes
15,00 € / 14,42 €
Distribució: 2 març
978-84-124725-3-0

Quaderns de la Font del Cargol, 19
92 pàg. 15 x 23 cm
Rústica amb solapes
13,00 € / 12,50 €
Distribució: 9 març
978-84-1356-171-4 

Tercer volum 

de la col·lecció 

Imprescindibles

El primer

gran poeta

català
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NITS DE PESTA
Orhan Pamuk. Traducció: Xavier Gallard

Primavera de 1901: una epidè-
mia de pesta fa estralls entre 
els habitants de l’illa de Min-
guer, 29a província de l’im-
peri Otomà. El sultà Abdül-
hamit primer hi envia el seu 
inspector en cap de salut, el 
químic Bonkowski Paixà, i el jove i exitós doctor Nuri, que viatja 
acompanyat de la seva dona, Pakize Sultan, neboda del sultà. A 
l’illa també hi trobaran el jove oficial otomà Major 
Kâmil; la illenca Zeynep, de qui aquest últim està 
enamorat; el governador Sami Paixà, desbordat 
per la situació, i la seva bella amant Marika. 
Nits de Pesta és la història d’aquests per-
sonatges, de les relacions que s’establei-
xen entre ells, del seu esforç constant 
per fer complir les prohibicions de la 
quarantena imposada.

Més llibres, 36
824 pàg.
14 x 22,2 cm
Rústica amb solapes
23,90 € / 22,98 €

EL MÓN COMENÇA
Marià Veloy

El món comença rescata la figura d’en Toreski. A principis del segle XX, aquest 
transformista, fill de Barcelona, va omplir els millors teatres d’Amèrica, Euro-
pa i Filipines. Un cop retirat dels escenaris, es va posar davant dels micròfons 
de la ràdio per inventar-se en Míliu, un nen entremaliat i entranyable que es va 
guanyar el cor de l’audiència. La novel·la explora la figura d’aquest precursor, 
avui pràcticament oblidat, i la relaciona amb el present, en una reflexió emo-
cionada sobre la paternitat i el dol.
Una obra que recrea la Barcelona del tombant dels segles XIX i XX i que ens 
acosta a un món desaparegut però alhora pròxim: l’inici de la societat de mas-
ses i dels grans mitjans de comunicació.

L’Eclèctica, 327
360 pàg.
15 x 23,2 cm
Rústica amb solapes

20,95 € / 20,14 €
Distribució: 2 març
978-84-1358-275-7

Distribució: 2 març
978-84-17353-38-4

EVIDENCIADOR
1118202890004

Premi de 
Novel·la

Ciutat d’Alzira

Orhan Pamuk, premi 
Nobel de Literatura

«Pamuk és el més 
gran dels escriptors 
vius.» Le Point
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L’Eclèctica 331
144 pàg.
15 x 23,2 cm
Rústica amb solapes
20,95 € / 20,14 €
Distribució: 9 març
978-84-1358-280-1 

Monumental
Joan Canela i Jordi Colonques

La inspectora Irene Castro i el subinspector Vicent Calabuig 
s’endinsen en un cas de quatre presumptes assassinats, entre 
els quals es troba Àngel Peris, regidor de Cullera. Presump-
tament aquests homicidis han sigut duts a terme per Sergei 
Saujman, de malnom El Gat, un ciutadà rus de cinquanta-nou 
anys, resident a Espanya des del 2012. Tota la història està am-
bientada durant les Falles.

La corba de Venus
Eva Moreno Bosch

A La corba de Venus cada dona és un relat, una dona que potser 
viu al teu carrer, que pren decisions, que es perd o que avança 
amb determinació per les corbes de la contrarietat, la solitud o 
la venjança. Des de la ironia fins a l’intimisme més poètic, els 
relats descriuen situacions fantàstiques dins d’escenes d’allò 
més quotidianes.

La vida elàstica
Dani Vilaró

Les vides fràgils dels protagonistes d’aquests tretze contes fre-
guen el límit d’elasticitat; aquell punt de no retorn, de deforma-
ció irreversible, fins i tot de fractura, que potser els canviarà per 
sempre i els farà irreconeixibles.  

Voliac, 74
173 pàg.
14 x 21 cm
Rústica amb solapes
17,00 € / 16,35 €
Distribució: 2 març
978-84-124725-0-9 

Voliac, 73
190 pàg.
14 x 21 cm
Rústica amb solapes
17,50 € / 16,83 €
Distribució: 2 març
978-84-123441-6-5 

II Premi Literari
Novel·la i Falles de Cullera

Premi Ciutat de Terrassa
Anna Murià de contes

En un lloc entre estranys 
Sara Celaya

Els protagonistes de les històries d’En un lloc entre estranys 
es troben atrapats en una realitat que els incomoda i que per 
moments es distorsiona i deixa pas a l’insòlit. Relats urbans 
que parlen de les ficcions que desperten les nostres obses-
sions a vegades de forma lluminosa, d’altres, pertorbadora, 
sovint amb melancolia i també amb mala llet.

Voliac, 75
162 pàg.
14 x 21 cm
Rústica amb solapes
17,00 € / 16,35 €
Distribució: 2 març
978-84-124725-0-9 

Primera finalista del Premi
Anna Murià de contes
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18,90 € / 18,17 € (aprox.)
Distribució: 16 març
978-84-19017-12-3

Narratives, 141
304 pàg. (aprox.)
13,8 x 21,3 cm
Rústica amb solapes

ENYORANÇA D’UN ALTRE MÓN 
Ottessa Moshfegh. Traducció: Alexandre Gombau i Arnau 

Sovint la gent és estúpidament cruel amb els altres; sovint el món 
no ens proporciona el que busquem i necessitem; sovint no estem 
al lloc oportú en el moment adequat. Per això els humans som ani-
mals vulnerables. Però la bellesa —i l’amor, i l’energia, i la veri-
tat— poden brollar de fonts desconegudes, i això sol ser suficient 
per il·luminar la nostra existència. Moshfegh retrata el nostre món 
des d’una mirada i una sensibilitat veritablement contemporànies.
Si bé amb les novel·les Ottessa Moshfegh ha rebut tota mena d’elo-
gis i premis, continua sent encara més admirada pels seus contes.

FAM BLAVA 
Viola Di Grado. Traducció: Anna Carreras 

«Quan la Xu em mossega, quan em té entre les dents, nua i perversa 
damunt meu, jo estic bé. No és una cosa humana però a mi m’ha passat 
el mateix, com passen els tifons i els terratrèmols. Tot va començar una 
tarda de novembre, contra els vidres del seu apartament a Wujiaochang, amb els fanals 
blavosos del centre comercial a la cara, i va seguir en llocs menys concorreguts.»
La protagonista i narradora d’aquesta història relata la seva estada com a professora 
d’italià a Xangai, després de la mort del seu germà. Durant aquest temps, marcat pel dol 
i la tristesa, coneixerà la Xu, una noia xinesa amb la qual tindrà una relació complicada i 
intermitent, que marcarà i estructurarà la vida de la narradora i, també, la de la novel·la. 

Narratives, 140
176 pàg. (aprox.)
13,8 x 21,3 cm

978-84-19017-13-0Rústica amb solapes
17,00 € / 16,35 € (aprox.)
Distribució: 23 març

Rústica amb solapes
18,00 € / 17,31 € (aprox.)
Distribució: 9 març

Narratives, 142
208 pàg. (aprox.)
13,8 x 21,3 cm

LLEGIU ATENTAMENT AQUEST PROSPECTE
Karen Havelin. Traducció: Bel Olid

Les complexitats de l’amor i la vida en un cos fràgil. 
D’entrada, coneixem la Laura Fjellstad mentre treballa i es cuida de la seva filla petita, 
alhora que pateix un dolor constant i es tracta contra l’endometriosi, una malaltia crònica 
invisible. A mesura que la novel·la va cap enrere, el lector coneixerà una Laura més jove 
i saludable: núvia optimista a Nova York, adolescent queer a París, patinadora artística a 
Noruega.
La malaltia és un lloc solitari, però la Laura lluita per viure en el món de tots, per sentir 
amor i crear vincles personals com tothom, perquè el dolor i la malaltia no defineixin la 
seva identitat.

978-84-19017-11-6

El meu any
de repòs

i relaxació
18,90 €

978-84-18197-49-9

Possiblement

la millor

escriptora

de relats

contemporània

Una autora

de la que

s’ha dit que és 

«l’Amelie

Nothomb

italiana»
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Els dies purs
Manel Ballart 

Primavera de 208 aC. Els territoris ibers ja fa deu anys que pateixen els 
estralls d’una guerra que els és aliena i que enfronta dues grans potèn-
cies, Roma i Cartago, la Segona Guerra Púnica. Ara, Indíbil, el cabdill 
ilerget, preveient que la intervenció en aquest conflicte d’un nou general 
romà, Publi Corneli Escipió, pot fer decantar la balança de les hostilitats 
a favor de Roma, decideix aliar-s’hi, amb l’esperança que el romà respecti 
la independència del seu poble.

Espills badats
Francesca Aliern

En uns temps en què la misèria de postguerra persistia, van arribar 
al món unes xiquetes bessones que eren com dos espills badats; no 
s’assemblaven en res. La Francesca era morena, de pell fosca i de poca 
empenta; la Joana tenia els cabells rossos, els ulls blaus i un color escla-
rit a tot el cos. Malgrat les penúries de la família, eren en un entorn rural 
i la vida encara els havia de presentar alguna ànima caritativa. Però el 
destí també els reservava camins complicats i divergents, com els rajos 
de llum reflectits per un espill convex.

Ran de bàratre
Aina Riera Serra 

Un llibre de narracions amb una veu turgent que té relleu. Un català sim-
ple, eficient, mordaç, fins i tot, que s’adapta a la realitat alterada que des-
criu. Una veu perspicaç que sembla, per un moment, que ha perdut el 
seny, però que mai no perd la mirada subtil i penetrant per tal d’encarar-
nos als nostres terrors més banals, a les nostres misèries més aspres, a 
les nostres solituds més secretes, al daltabaix que ens conforma cada dia. 

Singles
Marc Capdevila 

Trenta-quatre dies a bord d’un creuer de luxe donen per molt. I més si el 
passatge és format exclusivament per singles, per persones que viuen so-
les i que no tenen ni parella ni compromís. Alguns hi cerquen la companyia 
lleugera o l’aventura exòtica; d’altres només volen acabar amb la soledat 
i es distreuen amb el comareig. Disbauxa, gresca, festa, promiscuïtat... 
Cert, però també s’hi pot trobar amistat honesta, tendresa o romanticisme. 

Notes de color, 111
248 pàg.
15,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
19,00 € / 18,27 €
Distribució: 2 març
978-84-1356-172-1 

Notes de color, 112
152 pàg.
15,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
14,00 € / 13,46 €
Distribució: 2 març
978-84-1356-173-8 

Notes de color, 114
152 pàg. (aprox.)
15,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
13,90 € / 13,36 € (aprox.)
Distribució: 23 març
978-84-1356-185-1 

Notes de color, 113
256 pàg. (aprox.)
15,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
19,50 € / 18,75 € (aprox.)
Distribució: 23 març
978-84-1356-179-0 

Novel·la guanyadora
 del Premi literari

Sebastià Juan Arbó 2021

Obra guanyadora del
XII Premi Pollença
de Narrativa 2021

Novel·la guanyadora del
XI Premi de Narrativa 

Marítima Vila de Cambrils 
Josep Lluís Savall 2021
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EL VIATGER
Albert Garcia Espuche  

El 26 de juliol de 1708, Giovanni Gemelli —un viatger italià conegut arreu per haver fet la 
volta al món— arriba a Barcelona amb voluntat d’obtenir un càrrec per part de l’arxiduc 
Carles III, que té la cort a la capital catalana. Durant la seva estada a la ciutat, que es 
perllongarà fins a finals de 1709, entrarà en contacte amb els nobles de la cort i amb el 
poble de Barcelona, i es veurà immers en una trama de conspiracions i atemptats que 
perseguiran, sobretot, la mort del rei.
El viatger té tots els ingredients que conformen una gran novel·la històrica: una in-
triga apassionant, l’atmosfera de l’època excel·lentment documentada i uns perso-
natges que atrapen el lector des de la primera pàgina. 

7

FICCIÓ

Tapa dura amb sobrecoberta
25,00 € / 24,04 €
Distribució: 14 març

Gentil
376 pàg.
14,3 x 22 cm

978-84-18696-04-6 

LA TRENA DE LA MEVA ÀVIA
Alina Bronsky. Traducció: Ramon Farrés  

En Max viu amb l’àvia, una matriarca russa, aterridora i tossuda, 
que imposa les seves normes amb mà de ferro. Quan va emigrar 
de la Pàtria va ser a la recerca d’un món millor. Però no està gens 
satisfeta amb el funcionament de les coses a Alemanya.
Ella està convençuda que en Max és un nen dèbil i malaltís, i el té 
sota una supervisió constant per protegir-lo. Ara, en Max s’ha ado-
nat que el seu avi viu enamorat de la veïna, la Nina. La dinàmica 
familiar canvia radicalment quan la Nina dona a llum un nadó que 
és la viva imatge de l’avi. Aleshores, tothom haurà d’aprendre a 
defensar-se de l’àvia.

18,50 € / 17,79 €
Distribució: 30 març
978-84-123981-4-4

224 pàg.
21 x 14 cm
Rústica

 

VIANA. LA PRESÓ DEL PRÍNCEP
Jaume Sobrequés i Callicó  

Relat apassionant de l’empresonament pel seu pare del príncep Carles de Viana, 
primogènit hereu de la Corona, i de la reacció contra aquest fet per part del 

poble català i del govern de la Generalitat. El llibre és un testimoni punyent 
de la voluntat de  les institucions catalanes d’imposar a la Monarquia, a tra-
vés del pactisme, l’ordre constitucional de Catalunya. La presó del príncep va 
donar lloc a un acarament sense concessions entre el Consell del Principat i 

la Generalitat, preludi de la més llarga i sagnant guerra civil que va patir mai la 
Catalunya de l’edat mitjana.

Rústica amb solapes
17,90 € / 17,21 €
Distribució: 23 març

Novel·la Històrica, 3
200 pàg.
15,5 x 23,5 cm

978-84-19007-07-0  

L’últim amor de
Baba Dúnia

16,90 €
978-84-949049-5-0

L’obra narra 

la passió d’un 

heroi nacional, 

el príncep Carles 

de Viana
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Transfiguracions
Lluís Calvo. Epíleg: Laia Llobera 

“No hi haurà revolució veritable sense espiritualitat”, Lluís Calvo. 
Transfiguracions és un assaig inclassificable de Lluís Calvo, que advo-
ca per l’espiritualitat alliberada de qualsevol dogma, submissió i jerar-
quia. Una espiritualitat que en temps descreguts constitueix la màxima 
transgressió.
El llibre es divideix en tres parts, en les quals l’autor fa tres recorreguts 
diferents però que podrien ser el mateix: una ascensió a la serra Cavalle-
ra, un recorregut per diverses espiritualitats -l’Índia, el Nepal, el Japó- i 
finalment un recorregut pel cos humà ple d’al·legories.

Da nuces pueris
Gabriel Ferrater i Soler
Pròleg: Fina Masdéu. Il·lustradora: Alba Domingo

El primer dels tres poemaris de l’escriptor reusenc, amb poe-
mes tan icònics com In memoriam, Floral, A l’inrevés o Cam-

bra de tardor. Una poesia original i trencadora en el seu 
moment que fugí dels estils imperants de l’època. Una nova 
edició d’aquesta obra ja descatalogada que, a més, es pre-

senta en un nou format, acompanyada de les il·lustracions 
d’Alba Domingo.

Antologia sentimental de
la Música Catalana
Joan Magrané Figuera
Pròleg: Raül Garrigasait. Il·lustradora: Irene Sanz

En aquest recull d’assajos Magrané ens presenta la seva visió sobre les 
principals figures de la música catalana del segle XX. A partir d’una apro-
ximació vivencial, Magrané ens descobreix compositors i obres amb una 
gran personalitat, menystingudes primer pel franquisme i no prou reivin-
dicades a posteriori. Des del mític grup dels vuit que van treballar a cavall 
del noucentisme i l’època de la II República als compositors més actuals.

Des de dins de mi  
Autobiografia (1932-1955)
Lluís Maria Xirinacs Damians
Pròlegs: Carles V. Xirinachs (germà de l’autor) i
Dolors Maria Tuyà (Fundació Randa)

Aquest llibre és el text escrit per Lluís Maria Xirinacs, durant el seu em-
presonament a l’hospital penitenciari de Carabanchel (Madrid), l’any 1975. 
Ĺ autobiografia va ser escrita sota l’efecte repressiu de la presó i  l’efecte 
d’una vaga de fam de les moltes que va fer i superar.

Assaig, 4
150 pàg.
16 x 22 cm
Rústica amb solapes
25,00 € / 24,04 €
Distribució: 16 març
978-84-18693-05-2 

NO FICCIÓ

108 pàg. (aprox.)
12 × 19 cm
Rústica amb solapes
18,00 € / 17,31 €
Distribució: març
978-84-124997-1-1 

120 pàg. (aprox.)
13 × 21 cm
Rústica amb solapes
17,00 € / 16,35 €
Distribució: març
978-84-124997-0-4 

Memòria, 14
330 pàg.
14 x 21 cm
Rústica amb solapes
18,00 € / 17,31 €
Distribució: 2 març
978-84-124725-2-3 

NOVA

EDITORIAL

Reedició del

primer poemari

de Ferrater

l’any del seu

centenari
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EL LLEGAT ENVERINAT
DE BARTOMEU
Com ensorrar el millor club del món
Marta Ramon Gorina

El mandat que ha portat el Barça a l’abisme.
El 6 de juny de 2015 el Barça completa el triplet guanyant la Champions 
a Berlín. En plena eufòria culer, Josep Maria Bartomeu dimiteix i convo-
ca eleccions, que guanya sense discussió. Però, només cinc anys des-
prés, la seva gestió ha ensorrat el club, amb múltiples escàndols econò-
mics, administratius, esportius i institucionals. Del triplet al col·lapse.
Marta Ramon, que segueix i coneix en profunditat la realitat del club, ha 
fet la crònica d’aquest lustre fatídic: 
- mala planificació esportiva, amb nombrosos errors en els fitxatges
- inflació desmesurada en els contractes dels jugadors
- absència d’un pla esportiu, amb derrotes vergonyoses a Europa
- el club als tribunals: condemna pel cas Neymar, el cas Barçagate
- incapacitat per renovar les instal·lacions, amb un Camp Nou ruïnós
- nefasta gestió econòmica, irregularitats comptables, pèrdua de valors
Totes aquestes actuacions irresponsables estan limitant i limitaran du-
rant anys la gestió del Barça i els seus èxits esportius.

NO FICCIÓ

Rústica amb solapes 
17,00 € / 16,35 € (aprox.)
Distribució: 23 març
978-84-19017-14-7

El Fil d’Ariadna, 128
192 pàg. (aprox.)
13,8 x 21,3 cm

LES HORES INCERTES
Dietari de Canonges
Quim Torra i Pla

El MHP Quim Torra i Pla publica la segona 
part del seu Dietari de Canonges, Les hores 
incertes, que abasta el període comprès des 
del mes de maig de 2020 fins a finals de set-
embre del mateix any, quan va ser inhabilitat 
per l’Estat Espanyol. Amb una prosa directe 
i lírica a la vegada, el llibre recull l’activitat 
i els pensaments més íntims del President 
en uns moments de forta convulsió políti-
ca i social per l’ofensiva judicial, política 
i mediàtica dels poders de l’estat i la crisi 
de salut pública causada per la COVID-19. 

Dietari de Canonges / 2
312 pàg. (aprox.)
15,3 x 23 cm
Tapa dura amb
sobrecoberta
25,00 € / 24,04 € (aprox.)
Distribució: 30 març
978-84-18696-07-7

Les hores greus
23,00 €

978-84-15315-98-8

El primer llibre

 que explica de

forma comprensible 

la situació real

del Barça
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Arrels. Pinzellades d’un fill de l’Hospitalet: Antonio Vidal Marqués
Teresa Vidal Burata

Aquest monogràfic recorre els passos d’Antonio Vidal Marqués 
(1913–1983) des de l’Hospitalet de l’Infant fins als diversos indrets 
on estigué: al front de Verdun, durant la II Guerra Mundial; al sud 
de França i el retorn a l’Hospitalet.

Mil milles. Dinou processos migratoris en una Tarragona canviant
Tecla Martorell

Són moltes les raons que empenyen les persones a abandonar el 
país que els ha vist néixer. Mil milles posa cara i nom a les per-
sones que formen el gruix de les informacions que omplen planes 
de llibres o notícies a tots els mitjans. 

10

NO FICCIÓ

La cuina dels cartoixans
Anònim. Introducció: M. A. Pérez Samper i altres

Volum número 5 de l’exitosa col·lecció de receptaris històrics de 
cuina catalana, Set Portes. Conté els primers receptaris de l’època 
moderna, quan arriben per primer cop a Catalunya els aliments 
procedents d’Amèrica, com el tomàquet, la patata o el pebrot. A 
partir d’aquest moment la cuina catalana farà un tomb per sempre.

Receptaris històrics de
cuina catalana. Set Portes
440 pàg. 12 mm x 18 cm
Rústica amb solapes
23,00 € / 22,11 €
Distribució: 30 març
978-84-7226-902-6  

Prisma, 58
288 pàg. (aprox.)
15,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
16,90 € / 16,25 €
Distribució: 9 març
978-84-1356-183-7  

Publicacions del Centre d’Estudis de
l’Hospitalet de l’Infant, 5
144 pàg. (aprox.)
17 x 24 cm
Rústica amb solapes
18,50 € / 17,79 € (aprox.)
Distribució: 23 març
978-84-1356-180-6  

Orígens, 36
214 pàg.
15 x 23 cm
Rústica amb solapes
20,00 € / 19,23 €
Distribució: 30 març
9788472461802 

Barcelona, la memòria de les pedres
Entendre Ciutat Vella
Juan Carlos Bote

Per interpretar la història de la ciutat disposem dels seus ves-
tigis materials. Durant el nostre passeig, descobrirem edificis i 
elements arquitectònics sorprenents i ens deixarem seduir per 
l’entorn i per l’acumulació de rastres i d’indicis.
Cada construcció, cada detall, seran reveladors i ens perme-
tran imaginar com devia ser transitar per una ciutat emmura-
llada de carrers estrets, un entramat laberíntic condicionat per 
l’anar i venir dels residents.

Canviar l’escola o millorar-la?
Viviane Robinson. Pròleg d’Anna Jolonch, directora
de LID Barcelona, Centre de Lideratge Educatiu

Robinson, experta en lideratge educatiu, assenyala quins són 
els principals problemes en els processos de canvi que es duen 
a terme a les escoles i com es poden resoldre. Qui lidera un 
canvi s’ha de guanyar la confiança i el compromís de tot l’equip. 
Per això l’autora descriu la mentalitat, els processos i les con-
ductes que poden contribuir a l’èxit de les reformes. I el que és 
més important, proporciona eines concretes perquè els canvis 
siguin realment millores.

Educació i família
208 pàg. 13,5 x 21,5 cm
Rústica amb solapes
19,50  € / 18,75 €
Distribució: 16 març
CAT: 978-84-9766-764-7

CAS: 9788418735134 

Deixar-se

seduir per

la ciutat

tot passejant

Per què molts

dels canvis als 

centres educatius 

fracassen?
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WALDEN O LA VIDA ALS BOSCOS
Henry David Thoreau.  Adaptació: Pròleg i edició a cura de Gabi Martínez
Traducció: Anna Turró. Il·lustrador: Ignasi Blanch

Walden o la vida als boscos (1854) és una crítica al món occidental 
encara vigent avui dia, en què Henry David Thoreau hi plasma la ne-
cessitat de viure en harmonia amb la natura. Gabi Martínez ha fet la 
selecció dels textos d’aquest llibre i, amb les il·lustracions d’Ignasi 
Blanch, el lector hi trobarà l’essència filosòfica d’una de les obres 
cabdals de la literatura americana del segle XIX.
“L’econòmic potencial del llapis, lligat a l’educació i la creació; la re-
cerca de la llibertat individual, i l’esperit crític, expressat a través de 
l’acció directa, són cabdals en el pensament d’aquest pioner de la li-
teratura que posa la natura en el centre. ” Del pròleg de Gabi Martínez

DONES RAMADERES
36 mirades de futur d’un ofici ancestral
Inés Butrón. Fotografies: Antonio Ron  

Un recorregut, personal i íntim, pel món de la ramaderia extensiva al nostre 
país explicat des del punt de vista femení. 
Trenta-sis viatges d’exploració, descoberta i fascinació a través d’un àmbit 
tradicionalment masculí i, tanmateix, transitat per dones invisibilitzades.
S’hi plantegen temes com la gestió del territori, la difícil interacció del món rural 
amb la cultura urbana, com encaixar un turisme sostenible dins un sector que 
vol continuar sent productiu amb les pròpies arrels culturals, quin és el model 
alimentari que demana la societat actual, què entenem per “benestar animal”...
Aquests testimonis són molt més que una simple ruta per un paisatge físic 
i humà, perquè les seves protagonistes, amb la veu alta i clara, ens han 
canviat la nostra visió del món rural.

Fora de col·lecció
176 pàg. 17 x 24 cm
Rústica amb solapes

20,5 € / 19,71 € (aprox.)
Distribució: 9 març
978-84-1356-177-6

Fora de col·lecció
192 pàg. (aprox.)
17 x 24 cm
Tapa dura
19,95 € / 19,18 €
Distribució: 2 març
978-84-1356-169-1 

100 DONES CLAU EN LA HISTÒRIA DE LA 
CIÈNCIA I LA TECNOLOGIA
Oriol Boix i Sandra Posada

Al llarg dels segles el paper de la dona s’ha vist reduït a la cura de 
la família, aquelles que es van atrevir a sortir d’aquest marc van ser 
incompreses i fins i tot acusades de bruixeria. En molts àmbits han 
restat amagades, però en la ciència i la tecnologia la invisibilització 
ha estat encara més acusada. La majoria de les dones que apareixen 
en aquesta compilació tenen en comú les dificultats que van patir per 
dedicar-se professionalment a la ciència.
En aquest recull hem intentat presentar les menys conegudes però 
que han tingut una contribució cabdal en els àmbits científic i tècnic.

De 100 en 100, 72
208 pàg. (aprox.)
15,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
15,00 € / 14,42 € (aprox.)
Distribució: 2 març
978-84-1356-174-5 
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El guardià de l’estany Negre
Miquel Sánchez, 40 anys al refugi de Ventosa i Calvell
Rosa M. Bosch Capdevila  

Miquel Sánchez és un dels guardes més veterans del Pirineu, si no el que més. 
Quaranta anys després de la seva arribada al Ventosa i Calvell, la talaia de l’estany 
Negre, manté la il·lusió intacta per seguir guardant aquest refugi del Parc Nacio-
nal d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, en la ruta de la popular travessa dels 
Carros de Foc. Aquest alpinista, que va formar part de les primeres expedicions 
catalanes a l’Everest, és testimoni de la constant transformació de la muntanya. 
Ara, amb la companyia de Belén Ortiz, la coguarda des de fa més de dues dèca-
des, rep cada setmana de la temporada alta centenars d’excursionistes, i sent 

nostàlgia dels començaments, quan viure aïllat amb vistes 
al massís del Besiberri era una estimulant aventura. 

A peu per Montdeví i altres serres de Ponent
Francesc Antillach i Antònia Ortiz

La desconeguda serra de Montdeví, amb els seus singulars plegaments 
i la visió de les extenses i blavoses làmines d’aigua dels grans embas-
saments de Santa Anna i de Canelles, formen la imatge més represen-
tativa d’aquest territori. La major part del itineraris descrits en aquest 
llibre transcorren per l’Espai Natural Protegit dels Vessants de la No-
guera Ribagorçana, zona situada a l’extrem occidental de Catalunya.

Azimut, 164
144 pàg. (aprox.)
12 x 22,5 cm
Rústica amb solapes
15,50 € / 14,90 € (aprox.)
Distribució: 16 març
978-84-1356-156-1  

Els camins antics de Barcelona
21 itineraris de senderisme urbà seguint les traces dels camins antics al pla de Barcelona
Xavier Martínez i Edo

Aquest llibre és una proposta perquè transiteu per camins que ja 
no existeixen perquè allí on es van crear —alguns fa més de dos mil 
anys— ara hi ha la immensa estora d’edificis del Pla de Barcelona. 
Un total de 21 rutes en què ha sigut necessari fer l’exercici de traçar 
sobre el plànol actual de la ciutat aquesta xarxa antiga de camins.

Azimut Turisme, 29
168 pàg.
12 x 22,5 cm
Rústica amb solapes
18,50 € / 17,79 €
Distribució: 16 març
978-84-1356-175-2  

La muntanya, entre la màgia i el desig
Oriol Guasch i Terré

Un recorregut oscil·lant per més de cinquanta anys de vivències 
a la muntanya, on les sensacions i l’emoció intensa prenen tot el 
protagonisme del relat, que té un marcat caire personal i fins i 
tot íntim. 

Viatgers, 7
112 pàg.
15,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
11,90 € / 11,44 €
Distribució: 9 març
978-84-1356-168-4  

Annapurna, 11
144 pàg. (aprox.)
15,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
16,00 € / 15,38 €
Distribució: 2 març
978-84-1356-176-9  

XX Premi Vèrtex

Quadernet de 

fotografies que 

mostren com és la 

vida d’un guardià 

en un refugi

a 2200 m

d’altitud
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Fora de col·lecció
226 pàg. 17 x 23 cm
Rústica amb solapes
22,50 € / 21,63 € (aprox.)
Distribució: 23 març

El comportament dels ocells
Com interpretar què fan i per què
Wenfei Tong 

Els ocells són bèsties intel·ligents i sociables que mostren un ampli ven-
tall de comportaments (des de l’assetjament i la imitació, a l’aparellament 
i la cria en comú dels polls). Per què és comporten com es comporten? Esbri-
narem com els ocells busquen menjar, a partir de tàctiques d’alimentació, mitjans 
i furts. Aprendrem coses sobre els rituals de festeig a través del sistema de pre-
ferències, rivalitat, galanteig i emparellament; els conflictes familiars que sorgeixen 
entre pares, cries i germans; i les tensions i tibantors de la niuada. 

CAT: 978-84-1356-170-7

La vida secreta dels animals
Amor, dol, empatia: una mirada
sorprenent a un món desconegut
Peter Wohlleben
Traducció: Joan Ferrarons i Llagostera 

Una mirada fascinant a la vida secreta dels animals.
Poden sentir aquestes emocions els animals? No està reservada 
als humans una vida afectiva? Amb aquest llibre instructiu, apas-
sionant i de vegades increïble descobrireu que els animals se’ns 
assemblen més del que us pensàveu.

La Mandràgora, 10
208 pàg. (aprox.)
15,5 x 23,3 cm

978-84-1356-182-0

Rústica amb solapes
18,00 € / 17,31 € (aprox.)
Distribució: 16 març

Sensacions, 18
128 pàg.
17 x 24 cm

La mar de bé
Les receptes de Quim Casellas 

Després del programa televisiu, La Mar de Bé continua maridant la cultura de la pesca 
amb la cuina del peix fresc de la mà del xef Quim Casellas. La pesca es presenta com un 
món emocionant i desconegut que, a través dels seus aspectes principals, ens desco-
breix com de difícil, divers i atraient és l’ofici de pescar a la Costa Brava. Aquest paisatge 
privilegiat, farcit de ports i barques, cuines i fogons, expressa la diversitat de peixos i 
mariscs que diàriament es comercialitzen a les llotges gironines. I per tastar tots els 
sabors de la mar, Quim Casellas ens selecciona una quarantena de receptes inspirades 
tant en la innovació gastronòmica com en la memòria de la gent de mar. Un llibre que 
ens estimula a conèixer, a triar, a cuinar i a assaborir la mar bé.

978-84-1356-184-4

Rústica amb solapes
13,50 € / 12,98 € (aprox.)
Distribució: 23 març

La vida secreta
dels arbres

12,50 €
978-84-9034-890-1

CAS: 978-84-18735-11-0

Llibre

a tot color amb

150 il·lustracions

i fotografies

Llibre

 traduït a

trenta

llengües
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Aitana Bonmatí.
Totes unides fem força
Aitana Bonmatí i Cristian Martín  

Als seus 23 anys Aitana Bonmatí és ja una de 
les jugadores més representatives, més va-
luoses i també més estimades per l’afició del 
FC Barcelona. A la gran qualitat futbolística 
que la va portar a ser escollida millor jugadora 
de la final de la Lliga de Campions en què el 
Barça va derrotar el Chelsea per 4-0, amb un 
gol també de l’Aitana, uneix la reivindicació  de 
la igualtat i un gran compromís social.
Descobriu-ho llegint la fascinant autobiogra-
fia —escrita amb la col·laboració del periodista 
Cristian Martín— d’una Aitana Bonmatí que, tot 
i la seva joventut, té moltes coses per explicar. 

L’anarquisme barceloní a l’inici del segle XX
Antoni Dalmau

A través de la mirada lúcida i penetrant de l’escriptor Antoni Dalmau —especialista en 
l’estudi de l’obrerisme i la violència social en el canvi de segle XIX, autor de destacats 
llibres com El procés de Montjuïc o El cas Rull—, aquest llibre pretén ser l’obra defini-
tiva que aproximi el lector a l’inici convuls del segle XX en el moviment llibertari. Una 
obra fonamental per conèixer la història de l’anarquisme barceloní d’inici del segle XX.

Els desastres de la guerra
Cent quaranta-sis testimonis familiars sobre la Guerra Civil a Espanya
Joan Lliteras

A través dels testimonis personals recollits per l’autor, aquest llibre presenta en pri-
mera persona els drames personals causats pels desastres de la Guerra Civil i la 
postguerra que van patir moltes famílies. Entre els testimonis hi ha alguns «nens de la 
guerra», persones nascudes abans del 1936 que narren els records del conflicte bèl·lic. 

La república feliç. Un país sense exèrcit
Jordi Soler Insa

Aquesta obra sobre l’expresident català de Costa Rica Josep Figueres Ferrer, conegut 
col·loquialment pels seus conciutadans com a  «Don Pepe», parteix d’una entrevista 
concedida a l’autor el novembre de 1983. Josep Figueres havia estat tres vegades pre-
sident de Costa Rica, havia protagonitzat una guerra civil i havia estat, després d’aquest 
conflicte armat, el mandatari que havia decretat l’abolició de l’exèrcit.

Base Històrica, 181
316 pàg.
15,5 x 23,5 cm
Rústica amb solapes
20,00 € / 19,23 €
Distribució: 23 març
978-84-19007-06-3  

Base Històrica, 180
416 pàg.
15,5 x 23,5 cm
Rústica amb solapes
20,00 € / 19,23 €
Distribució: 23 març
978-84-19007-05-6 

Base Històrica, 179
260 pàg.
15,5 x 23,5 cm
Rústica amb solapes
18,00 € / 17,31 €
Distribució: 23 març
978-84-19007-03-2 

Base Esport, 10
180 pàg.
15,5 x 23,5 cm
Rústica amb solapes
17,90 € / 17,21 €
Distribució: 23 març
978-84-19007-04-9 
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Blaucel
120 pàg. (aprox.)
21 x 15,5 cm
Rústica
20,00 € / 19,23 €
Distribució: 21 març
978-84-18696-06-0 

Petit tractat sobre la immensitat del món
Sylvain Tesson. Introducció: Gabi Martínez
Traducció: Francesc Roma i Casanovas

La nostra societat hiperconnectada, demana un nou nomadis-
me, un passeig joiós per la terra. Aquest Petit tractat sobre 
la immensitat del món és una afirmació precisa de desobe-
diència naturalista, una filosofia de butxaca, un conte romàntic 
contra l’ordre establert. Per alentir el pas del temps, Sylvain 
Tesson recorre el món a peu, a cavall, en bicicleta o en canoa. 

Berézina 
Sylvain Tesson. Il·lustrador: Virgile Dureuil
Traducció: Antoni Gelonch

1812. La Grande Armée de Napoleó fuig de Rússia, del fred i de 
la mort. Aquest terrible fracàs, que presagiava la caiguda de 
l’Emperador, va inspirar una expressió popular ben coneguda 
arreu de França que ha quedat incorporada en el llenguatge 
quotidià: Berézina, el nom del riu i de la batalla que hi tingué 
lloc, s’utilitza per referir-se a una gran tragèdia. 

Il·lustrada
136 pàg.
19 x 26,8 cm
Tapa dura
22,00 € / 21,15 €
Distribució: febrer
978-84-18696-05-3 

Treu la galleda! (El català s’enfonsa, 
però tu el pots salvar)
Gerard López Fageda

El català s’enfonsa, però tu el pots salvar. Per què? Doncs per-
què és el que volem la majoria dels catalanoparlants. Per tant, 
del que es tracta és de voler una altra cosa: canviar d’hàbits 
per reflotar-lo. La fórmula existeix, i és fàcil: se’n diu voluntat 
individual. Malgrat la suma de factors adversos, aquesta llen-
gua encara té eines per revertir la tendència negativa.

Antología del Talmud
1.000 citas de sabiduría rabínica
Introducción, selección y traducción: Manuel Forcano

El Talmud es uno de los libros más importantes de la cultura ju-
día. Durante siglos, ha marcado el contenido espiritual y ha mar-
cado la guía de conducta moral de los judíos religiosos hasta hoy 
en día. En sus páginas encontraremos enseñanzas sobre cos-
tumbres cotidianas, familia, ética, sabiduría, conocimiento, estu-
dio, dinero... También de la visión sobre la alteridad (los no judíos). 

Fuera de colección
288 pàg. (aprox.)
13 x 20 cm
Rústica amb solapes
18,00 € / 17,31 € (aprox.)
Distribució: 9 març
978-84-18735-14-1 

No Ficció, 8
248 pàg.
14 x 22 cm
Rústica amb solapes

Distribució: 23 març
978-84-17353-39-1

Breu però

gran llibre sobre la 

natura, els homes, 

la cultura i tot allò 

que ens envolta 

Una mena

de manual pràctic

(i gens tremendista) que 

pot convertir qualsevol 

catalanoparlant en

defensor de

la llengua
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Cómo sobrevivir al caos mental
Claves para equilibrar la mente y las emociones
Inés C. Lemmel. Prólogo: Pedro G. Agudo

En el mundo actual, parece haberse instalado la costumbre de 
creer que la culpa de lo que nos pasa está fuera de nuestro cuer-
po y de nuestra mente, que son los demás quienes provocan nues- tro 
caos mental. Nada más lejos de la realidad. Para subsanar este error, este libro te 
dotará de una serie de herramientas que te ayudarán a cambiar dicha percepción.

Cuaderno de rebeldes 2.0
Pedro García Aguado

Una novela de adolescentes al límite.
En su primera novela, Pedro García Aguado se adentra en las vidas 
de un grupo de jóvenes adolescentes en plena efervescencia vital y 
hormonal. Claudia, Jan, Rachel y el resto del grupo estudian en el instituto Santa Isa-
bel y viven jugando al límite. Drogas, sexo, alcohol y delincuencia son los pilares sobre 
los que se sostiene su rebeldía. Pero jugar al límite siempre conlleva consecuencias.

Indefensión aprendida
Las claves para vencer un estado emocional que nos paraliza 
Marta Díez Ruiz de los Paños

¿Qué parte de tu vida vives con Indefensión Aprendida?
Hablamos de Indefensión Aprendida cuando tenemos el falso convencimiento 
de que, hagamos lo que hagamos, no conseguiremos salir de una situación adversa, de 
que no poseemos la capacidad para solucionar o para aprender una cosa determina-
da. Se trata de un estado emocional muy frecuente y, sin embargo, muy desconocido.

Magnífico magnesio
La clave esencial para la salud de tu corazón
Dr. Dennis Goodman

El magnesio, el suplemento que optimiza la salud de tu corazón.
A pesar del avance de la ciencia y del desarrollo de muchos medica-
mentos diseñados para combatir las enfermedades del corazón, estas siguen siendo 
la principal causa de muerte en la mayoría de países desarrollados. ¿Existe una solu-
ción más sencilla? La respuesta es sí. 

136 pàg.
13,5 x 21,5 cm 
Rústica amb solapes
14,85 € / 14,28 € 
Distribució: 23 març
978-84-9735-545-2

176 pàg.
15,3 x 23 cm 
Rústica amb solapes
16,85 € / 16,20 € 
Distribució: 23 març
978-84-9735-532-2

160 pàg.
15,3 x 23 cm  
Rústica amb solapes
17,85 € / 17,16 €
Distribució: 23 març
978-84-9735-763-0

192 pàg.
15,3 x 23 cm  
Rústica amb solapes
18,86 € / 18,13 € 
Distribució: 30 març
978-84-9735-521-6

Escribe una novela en 10 minutos al día
Cumple tu sueño de ser escritor
Katherine Grubb

Descubre el placer de escribir.
¿Te gustaría escribir una novela pero no tienes tiempo? ¿Te gustaría ponerte 
a ello pero no sabes ni por dónde empezar? Escribe una novela en 10 minutos al día te 
ayudará a hacer realidad tu deseo de crear una obra de ficción dedicándole muy poco 
tiempo cada día. Descubre buenos consejos para pensar como un escritor.

240 pàg.
15,3 x 23 cm 
Rústica amb solapes
18,95 € / 18,22 €
Distribució: 30 març
978-84-9735-553-7

Un libro que te

facilitará la vida a 

la hora de gestionar 

las adversidades

del día a día

La primera novela, 
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El suplemento

que optimiza

tu salud

Crea una

obra de ficción
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poco cada día
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Torna a volar, papallona
Neus Vila i Figareda

Una història d’inspiració i creixement personal.
Una brúixola amagada en el bell mig d’un camí de ronda serà 
l’eina que inspira a una dona a parlar de la seva vida. Aquest viatge 
d’una dona que posa passió a tot el que toca no et deixarà indiferent i estat escrit per 
inspirar, per ajudar a reflexionar i, potser, per ajudar a emprendre un nou vol, potser 
el primer, com a papallona, tota una metàfora de canvi i creixement personal. 

Bolsa y mercados:
mitos, anécdotas y realidades
Jaume Carbonell

En esta obra se describen los diferentes productos financieros existentes para inver-
tir, la historia de las bolsas y los mercados y sus índices, además de  curiosidades, 
mitos, escándalos y anécdotas de las crisis y las burbujas que se han dado en toda 
la historia.

Las Ondas de Elliott (2a. Edición revisada)
El comportamiento fractal de los mercados financieros 
Matías Menéndez Larre

Una forma objetiva de ver y comprender los mercados financieros.
Es posible hacer un seguimiento de los movimientos presentes del mercado y pro-
nosticar los futuros con cierta exactitud, ya que dentro del caos que representan, 
existe un orden. La Teoría del Caos, la geometría fractal y el principio de las Ondas de 
Elliott nos permiten encontrar ese orden, que, junto con la ayuda de unos indicadores 
técnicos, eliminan la subjetividad hasta ahora existente.

Volver a empezar. El modelo de gestión que hoy todo el mundo
acepta como el más avanzado, eficiente y competitivo 
Lluís Cuatrecasas

Volver a empezar narra la evolución de una empresa que, gestionada al modo conven-
cional que había utilizado “toda la vida”, decide cambiar a un nuevo estilo de gestión 
altamente eficiente: la gestión «lean» o ajustada, la que está permitiendo alcanzar la 
plena competitividad a muchas empresas de este siglo XXI. El enfoque más avanzado 
y competitivo en la gestión de una empresa o negocio, el Lean Management.

Beyond Happiness. Cómo los líderes auténticos priorizan el 
propósito y las personas para crecer e impactar 
Jenn Lim

Beyond Happiness muestra cómo el hecho de pasar de “un buen equilibrio entre la 
vida laboral y personal” a “una integración de la vida laboral y personal” permite una 
mayor satisfacción tanto dentro como fuera de las organizaciones. Con esta guía, 
el lector estará capacitado no solo para encontrar una mayor felicidad en su propia 
vida y en su carrera, sino también para difundir la alegría y la plenitud a otros en su 
negocio y más allá. 

176 pàg.
15,3 x 23 cm
Rústica amb solapes
17,85 € / 17,16 € 
Distribució: 23 març
978-84-9735-608-4

192 pàg.
15,3 x 23 cm
Rústica amb solapes
22,85 €  / 21,97 €
Distribució: 23 març
978-84-18464-78-2

240 pàg.
15,3 x 23 cm
Rústica amb solapes
19,95 € / 19,18 €
Distribució: 23 març
978-84-19212-00-9

288 pàg.
15,3 x 23 cm
Rústica amb solapes
19,95 € / 19,18 €
Distribució: 23 març
978-84-17942-62-5

304 pàg.
15,3 x 23 cm
Rústica amb solapes
24,85 € / 23,89 €
Distribució: 23 març
978-84-18464-85-0

Lideratge

i transformació

personal en una 

obra plena

de vida 



XARXADELLIBRES  #103 / NOVETATS MARÇ 202218

NO FICCIÓ

La brasa d’una
llengua
Estudis sobre l’obra 
literària de Jordi Pere Cerdà
Jordi Julià (ed.)

Jordi Pere Cerdà (1920-2011) és 
un dels poetes més importants 
de la Catalunya del Nord, i tam-
bé un gran difusor de la llengua 
i la cultura catalana a França. 
Aquest volum és un homenatge a 

l’escriptor i la seva obra en el centenari de la seva mort.

Oferint flors al sol
Estudi i edició crítica
del Cicle dels rams de
Francesc Fontanella
Marc Sogues Marco

El volum conté totes les cartes 
d’amor, enginyoses i divertides, 
que Fontanella va escriure a la 
seva estimada. Es publiquen com 
a unitat per primer cop i van acom-
panyades d’un estudi de la vida i 

obra d’aquest poeta barceloní del segle XVII. 

Textos i Estudis de
Cultura Catalana, 250
304 pàg. 16 x 22 cm
Rústica amb solapes
30,00 € / 28,85 €

Flos sanctorum o 
vides dels sants 
pares 
Legenda aurea en català. 
Volum 1
Marinela Garcia, Antoni Mas 
i Joan M. Perujo

Edició crítica i estudi introduc-
tori de la traducció catalana de 
la Legenda aurea compilada 
per Jacobus de Voragine en el 

segle XIII. Aquest és el primer de sis volums.

Les arrels gregues 
de la biologia
Antonio Moreno Castillo  

Aquest llibre és una descripció 
de les aportacions que els grecs 
de l’antiguitat clàssica van fer a 
la biologia, basada en els textos 
dels diferents pensadors i de 
comentaristes contemporanis o 
una mica posteriors. A diferen-
cia d’altres llibres d’història de la 

ciència, l’exposició no es fa per èpoques, sinó per temes.

Fugir de les tenebres
Ciència i ciutadania després dels coronavirus
Cristina Junyent

L’objectiu del llibre és proporcionar al lector pensament crític informat 
i oferir algunes claus que destensin, si més no, el debat social. A la 
primera part es descriuen les feines dels tres grups d’actors: científics, 
governants i periodistes. La segona és una proposta d’entesa ciutada-
na. Una brúixola que ambiciona donar pautes a un ciutadà compromès 
amb la raó.

Magma, 7
234 pàg.
14 x 21,5 cm
Rústica amb solapes
20,00 € / 19,23 €
Distribució: 23 març
978-84-9191-218-7

Distribució: 30 març
978-84-9191-211-8

Biblioteca Serra d’Or, 523
120 pàg.
13 x 19 cm
Rústica amb solapes
15,00 € / 114,42 €

Distribució: 16 març
978-84-9191-221-7

Textos i Estudis de
Cultura Catalana, 252
394 pàg. 16 x 22 cm
Rústica amb solapes
32,00 € / 30,77 €

Distribució: 16 març
978-84-9191-219-4

Biblioteca
Sanchis Guarner, 97
192 pàg. 13,5 x 19,5 cm
Rústica amb solapes
18,00 € / 17,31 €

Distribució: 2 març
978-84-9191-217-0
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LA COLLA DELS 11
Rocio Bonilla

Quan en Benjamí es va convertir en el peix número 11 d’aquella 
colla, tot va canviar. Se sentia fort i respectat en companyia 
d’aquells nous amics. Però els respectaven de debò o tan 
sols els tenien por? Arriba el nou àlbum de Rocio Bonilla, una 
història valenta sobre el límits de la por i el respecte en les 
relacions d’amistat.

Vols que els teus clients tinguin una promoció exclusiva del 
llibre? Posa’t en contacte amb nosaltres per a conèixer el 
funcionament d’aquesta promoció especial.

Més informació a llibreries.animallibres.cat

Àlbums il·lustrats, 108
40 pàg.
21,5 x 29 cm
Cartoné
16,95 € / 16,30 €
Distribució: 16 març

CAT:
978-84-18592-55-3 

Coses que no es veuen a simple vista 
Pavla Hanácková
Traducció: Anna Camilleri Franco. Il·lustradora: Adela Režná 

Es tracta d’un àlbum il·lustrat per als nens més cu-
riosos que volen descobrir aquelles coses que que-
den fora de l’ull humà. CAS:

978-84-9142-565-6

La biblioteca dels ratolins, 110
32 pàg. 22 x 22,8 cm. Cartoné
14,95 € / 14,37 €. Distribució: 30 març
CAT:
978-84-18592-39-3

El nostre planeta.
Infografies per descobrir la Terra 
Cristina Banfi. Il·lustradora: Giulia De Amicis

Àlbum il·lustrat de divulgació científica sobre les 
dinàmiques geològiques de la Terra i la seva posi-
ció a l’univers, que expliquen fenòmens tan diversos 
com la biodiversitat, els terratrèmols o les erupcions 
volcàniques.

CAS:
978-84-9142-564-9

La biblioteca dels ratolins, 109
72 pàg. 24,5 x 34 cm. Cartoné
14,95 € / 14,37 €. Distribució: 23 març
CAT:
978-84-18592-61-4

CAS:
978-84-9142-560-1 

Accedeix a aquesta
promoció exclusiva
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Vols un caramel? De llimona o de mel?
Mar Font. Il·lustradora: Mercè Canals 

En Simó està amoïnat perquè el pare ja no riu ni juga amb ell com 
abans. S’ha quedat sense feina i està trist i amoïnat, i ni la mare 
ni ell no el saben animar. Un dia, a la plaça, sent una conversa 
entre dos avis, que parlen d’una botiga on venen uns caramels bo-
níssims, de tots els sabors imaginables. En Simó decideix anar-hi: 
potser hi troba un caramel que pugui tornar a fer somriure al pare.

20

JUVENIL - INFANTIL

SOMETHING
J. N. Santaeulàlia

Els Beatles, els amors de joventut, les classes de guitarra… la història d’una generació 
narrada des del punt de vista d’un gat. Something és un homenatge a la música d’una 
generació, però també una invitació a adonar-nos que les experiències de la joventut no 
canvien tant amb el pas del temps. Qui no s’ha enamorat mentre mirava d’embastar uns 
acords a la guitarra?

Cap al nord
Carme Bou Sala

La Carla tot just ha acabat la carrera i necessita trencar la rutina 
i obrir un parèntesi en la seva vida. Acaba de tenir un desengany 
amorós i la urgència de fugir del malestar l’empeny a emprendre 
un viatge en moto cap al nord i, més concretament, cap al Cap 
Nord: el Nordkapp, com en diuen els noruecs, la destinació final 
d’un viatge en què preveu moltes escales.

Més informació a llibreries.animallibres.cat

L’Isard, 29
256 pàg. 
13 x 20,5 cm. Rústica
10,20 € / 9,80 €
Distribució: 16 març
978-84-18592-66-9 

CAS:
978-84-9142-558-8

Un sueño para Luna
Víctor Aldea. Il·lustradora: Ona Caussa 

Luna había perdido un sueño. No recordaba si era corto o largo, 
dulce o amargo, en blanco y negro o en color, pero era importante 
y quería encontrarlo. Siguiendo el inesperado rastro de una flota 
de barquitos de papel, hechos de las páginas de los libros que 
había leído, Luna se sumergió en un viaje sorprendente, que en-
salza lectura y nos invita a no abandonar jamás nuestros deseos.

Calcetín, 187
128 pàg. 
13 x 20,5 cm. Rústica
9,20 € / 8,85 €
Distribució: 30 març
978-84-9142-566-3

Rústica amb solapes
12,95 € / 12,45 €
Distribució: 23 març

Trànsit, 25
176 pàg.
15 x 22,2 cm

978-84-1358-274-0

XXVI Premi Fundació Bancaixa de Narrativa Juvenil
als XXXIII Premis Ciutat d’Alzira

Més informació a llibreries.animallibres.cat

La formiga, 120
64 pàg. 13 x 20,5 cm. Rústica
9,20 € / 8,85 €. Distribució: 30 març
CAT:
978-84-18592-64-5

Cyrano de Bergerac
Edmond Rostand. Il·lustrador: Paco Santana

Cyrano, poeta y mosquetero del rey, no se atreve a confesar su amor 
por Rosaura. Está convencido de que lo rechazará porque su nariz es 
enorme y desproporcionada. 

Calcetín Teatro, 32   
160 pàg.
13 x 20,5 cm. Rústica
9,95 € / 9,56 €
Distribució: 2 març
978-84-9142-534-2  
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L’HIVERN DEL SR. JERONI
Eulàlia Canal. Il·lustrador: Jordi Vila Delclòs

Des que va morir la Francesca, la seva dona, el senyor Jeroni viu tot sol... Bé, 
tot sol del tot, no: l’ajuda en Vladimir, un robot molt servicial i, a vegades, una 
mica impertinent. Una de les poques alegries que li queden al senyor Jeroni és 
el seu net Boi, a qui intenta transmetre la passió pels rellotges. Però un inci-
dent a la casa del davant alterarà la seva rutina d’una manera que no s’hauria 
pogut imaginar.

M’enfado!
Rocio Bonilla 

Què li passa a Babymoni?
Per què s’ha enfadat?
Com s’ho faran la mare i el pare
perquè es desenfadi?

Cartó, 32
20 pàg. 16 x 16 cm
Cartró. 10,95 € / 10,53 €
Distribució: 23 març
CAT: 978-84-18592-48-5

CAS: 978-84-9142-546-5 

CONSTEL·LACIONS
Quim Torres

Una novel·la màgica que estableix 
connexions entre els estels, les 
constel·lacions, els mites grecs i les 
llegendes amb la història de la prota-
gonista anomenada Nit. Al llarg de les 
190 pàgines, la Nit esbrinarà per què el seu pare va marxar de casa, haurà de 
reinventar la relació amb la seva mare i coneixerà l’amistat veritable. Descobrireu 
la història del seu passat i també que, de vegades, mirant al cel, podem trobar 
respostes a moltes de les preguntes que ens fem. Opera prima; Babulinka segueix 
apostant per noves veus.

Petites Joies per a
Grans Lectors
190 pàg. 12 x17 cm
Tapa dura
15,96 € / 15,35 €
Distribució: 21 març

Cartoné
12,95 € / 12,45 €
Distribució: 9 març

L’Arca, 11
136 pàg.
15 x 23,2 cm

978-84-18592-57-7

Continua la col·lecció de cartó
que va començar amb els èxits
Hola! i On és l’osset?

Tots podem brillar 
en l’univers propi 
que ens envolta

CAT:
978-84-120808-8-9

CAS:
978-84-120807-9-7

Més informació a llibreries.animallibres.cat

Descobreix l’univers
Minimoni aquí! 
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Els contes de sempre
Roser Capdevila i Mercè Company 

Recull de quatre contes clàssics creats per la Roser Capdevila 
i la Mercè Company: La Caputxeta vermella, El vestit nou de 
l’Emperador, La Ventafocs i En Ton i la Guida.
A la dècada dels 80 la Roser Capdevila i la Mercè Company 
van crear unes divertides versions dels contes clàssics amb 
les Tres Bessones com a protagonistes. Aquest, també va ser 
l’inici de la Bruixa Avorrida i l’esclat d’uns personatges que 
sempre estaran amb nosaltres!
Inclou un pròleg escrit per la Paula Jarrín.

Cartoné
19,95 € / 19,16 €
Distribució: 30 març

Les Tres Bessones
144 pàg.
17x 23,5 cm

El meu avi
Raimon Portell. Il·lustradora: Lucía Serrano

El meu avi ho sap tot,
sap fer estels, m’escura els plats,
es tira pets, munta elefants...
El meu avi és fantàstic!
Hi ha avis de tota mena. N’hi ha de riallers i de rabiüts, 
alts, baixos i panxuts, desmemoriats i atletes, científics 
i poetes, però tots, tots, tots, es desviuen pel mateix...
Un text poètic del reconegut i premiat Raimon Portell 
que, gràcies a l’art de Lucía Serrano, esdevé un àlbum 
Il·lustrat màgic, farcit d’amor i d’humor.

Fora de col·lecció
32 pàg. 24 x 27 cm  
Cartoné
14,90 € / 14,31 €
Distribució: 9 març
978-84-18288-32-6

Un festí al jardí 
Cathon

A Un festí al jardí els dos amics investigaran 
qui es menja les fulles de l’Alfàbrega... qui 
serà el culpable?

Mimosa i Sam, 1
CAT: 978-84-18288-28-9

El misteri de les ulleres roses 
Cathon

A El misteri de les ulleres roses els dos amics 
ajudaran a en Talpet a trobar les seves ulleres 
perdudes... on hauran anat a parar?

CAS: 978-84-18288-30-2

UNITAT: 48 pàg. 18,5 x 24 cm. Cartoné
14,00 € / 13,44 € - Distribució: 16 març

Mimosa i Sam, 2
CAT: 978-84-18288-29-6 CAS: 978-84-18288-31-9

La Mimosa i en Sam 
són dos bons amics 
que viuen plàcida-
ment al bell mig del 
jardí. Junts resolen 
misteris i donen un 
cop de mà als animals 
que hi viuen

978-84-18288-34-0

Un preciós

reconeixement a la

Roser Capdevila i el 

regal perfecte per 

a tots els seguidors 

de les bessones més 

estimades

CÒMICS
divertits i

enginyosos

per als més

petits!
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Blau 52
Gemma Capdevila

Les balenes són éssers ex-
traordinaris que canten i neden 
juntes a través de milers de qui-
lòmetres d’aigua salada. 
Canten per viure. Canten per 
parlar. Canten per viatjar. 
Però entre totes les balenes n’hi ha una que via-
tja sola: la Blau 52. 
Una creació poètica, preciosa i molt personal 
de la Gemma Capdevila amb el protagonisme 
de la balena més enigmàtica: la Blau 52, una 
balena única que canta a una freqüència molt 
més alta que la de qualsevol altra.

Fora de col·lecció
32 pàg.
20 x 25 cm
Tapa dura
14,90 € / 14,32 € (aprox.)
Distribució: 23 març

La Granota Gregori i
la banda dels Raucadors
Freya Hartas

Les altres granotes raucaven, els ocells piu-
laven, els grills carrisquejaven, i els ànecs 
clacaven. Pel que semblava, a la bassa 
tothom tenia una cançó pròpia. Tothom 
menys la granota Gregori.

CAT: 978-84-1356-181-3

Si avui vens
al bosc...

14,96 €
978-84-1356-005-2

El Sistema Solar
Irene Noguer Pérez. Il·lustradora: Eli Gardíaz

Sents curiositat per l’espai?
Sovint mires al cel i imagines què hi ha 
allà dalt?
Vesteix-te d’astronauta i viatja per l’espai 
tot descobrint les característiques més 
peculiars del nostre Sistema Solar, de la 
mà d’unes il·lustracions magnífiques.

Fora de col·lecció
32 pàg.  14 x 21 cm
Tapa dura, llibre acordió
14,00 € /  13,46 € (aprox.)
Distribució: 2 març
CAT: 978-84-1356-099-1

CAS: 978-84-18735-04-2 

Fora de col·lecció
32 pàg.
24 x 27 cm
15,50 € / 14,90 €
Distribució: 9 març
978-84-1356-178-3

CAS: 978-84-18735-12-7

Llibre molt visual
en format acordió

Gemma Capdevila 

brilla amb aquest

àlbum de gran

format, per veure

en vertical i a

doble pàgina

Primer àlbum

on Freya Hartas,

una de les 

il·lustradores més

influents del moment, 

és l’autora de

tota l’obra
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No, no i no
Suzanne Lang. Il·lustrador: Max Lang 

En Jim Panze s’ha llevat de mal hu-
mor. És una cosa que li passa sovint.
Avui és el dia del “no”. NO!, diu en Jim 
a qualsevol cosa que se li proposa.… 
No, no i no…
Però, a vegades, dir sempre que no 
és contraproduent i pot tenir conse-
qüències…

El conillet blanc es perd
Pilarín Bayés, Adelina Palacín i Assumpta Verdaguer
Amb la col·laboració d’Imma Puigcorbé

A la masia, els avis d’en Pau i la Laia hi tenen conills. A la coni-
lla blanca se li noten unes boletes a la panxa. Està prenyada i 
ha començat a fer un jaç dins la gàbia amb palla i pèl per quan 
neixin els llorigons. 
Nova edició ampliada amb curiositats i coneixements. Des-
cobrirem com viuen els conills i altres animals i aprendrem 
a cuidar-los i estimar-los.

Amb l’aigua al coll!
Xavier Castanyer i Angelet. Il·lustrador: Òscar Julve 

Aquesta vegada trobem en Roc i la Bruna a mitjan segle XV, just quan 
alguns navegants es disposaven a descobrir noves terres. Els dos bes-
sons es complicaran molt la vida intentant ajudar els indígenes... i els 
lectors es faran un fart de riure!

Tota la veritat sobre la llegenda de
Sant Jordi, segons el cavall
Enric Gomà. Il·lustrador: Jordi Sunyer 

La llegenda de sant Jordi des del punt de vista del seu cavall. 
Veurem que la cosa no va anar ben bé com s’explica.

Text divertit, curt i rimat i escrit en lletra de pal

Simbolet
22 pàg.
22 x 21 cm
Cartró
13,00 € / 12,50 €
Distribució: 23 març
978-84-18696-08-4 

Contes
48 pàg.
21 x 21 cm
Rústica amb solapes
9,50 € /  9,13 €
Distribució: 16 març
978-84-9766-765-4 

Narrativa infantil i juvenil, 5
148 pàg.
15 x 21 cm
Rústica amb solapes
15,00 € / 14,42 €
Distribució: 23 març
978-84-9191-207-1 

Contes clàssics, 16
24 pàg.
22,5 x 22,5 cm
Rústica amb solapes
8,90 € / 8,56 €
Distribució: 23 març
978-84-9191-206-4 

No sé què em passa
13,00 €

978-84-15315-97-1
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Els Barrufets i la tempesta blanca
Alain Jost, Thierry Culliford i Maury 

Per fi, una nova aventura dels entranyables Barrufets!
Com cada any, els Barrufets esperen amb il·lusió l’arribada de les primeres 
gelades. Però ningú s’esperava una barrufatempesta de neu! El Barrufet de 
les Ulleres, el Bromista i l’Inventor quedaran aïllats del poble per la neu i hau-
ran de refugiar-se a casa d’un bruixot ermità i peculiar. Com s’ho faran per 
retrobar-se amb els altres Barrufets?

Elles. La noia nova (les noves)
Aveline Stokart i Kid Toussaint

L’Ella sembla una noia com les altres però amaga un gran se-
cret. És una noia brillant i equilibrada que s’integra en el nou 
institut des del primer dia. Però com és que canvia tant d’un 
dia per l’altre? Els seus nous amics sospiten que no està sola... 
Fins i tot podrien ser cinc... cinc personalitats ben diferents i no 
sempre amables. Qui és ella realment?

Marsupilami 29. Quilzèmhoal
Franquin, Batem i Colman 

Una aventura on es barregen les tradicions ancestrals amb l’humor satíric.
Dos adolescents acaben d’alliberar un antic enemic del Marsupilami: el Quilzè-
mohal. Aquest monstre lleig i pudent, amb una força descomunal, només té un 
objectiu: acabar amb els marsupilamis, que segles enrere havien provocat la 
seva caiguda. Podran els marsupilamis derrotar una vegada més el demoníac 
Quilzèmhoal?
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Marsupilami 29
48 pàg.
21,5 x 29,5 cm
Tapa dura
14,00 € / 13,46 €
Distribució: 23 març
978-84-19007-08-7

El meu Atles d’Animals
Gary Smethurst 

Descobreix les curiositats i meravelles del regne animal 
amb aquest atles! Amb informació fascinant sobre els ani-
mals d’arreu del món, mapes il·lustrats i extraordinàries imatges. 
Coneixeràs els animals més espectaculars, el seu hàbitat natural i les se-
ves característiques més importants. Aprendràs com viuen i en quins con-
tinents els podem trobar. 
A més, recorda’t d’enganxar tots els adhesius dels animals en el lloc correc-
te del seu hàbitat natural!

El meu Atles del Món
Gary Smethurst 

Descobreix les riqueses i meravelles del món amb aquest magnífic atles! 
Amb informació fascinant sobre els sis continents, mapes il·lustrats i imat-
ges extraordinàries. 
Coneixeràs els països d’arreu del món, les capitals i les banderes. Apren-
dràs com viuen els seus habitants, descobriràs magnífics paisatges, els 
animals més característics i alguns dels monuments més famosos.
A més, podràs divertir-te enganxant els adhesius allà on 
pertoqui i col·locar les banderes en un gran mapamundi!

El meu primer Atles, 1 
978-84-18434-84-6

El meu primer Atles, 2
978-84-18434-85-3

UNITAT:
24 pàg.
21 x 29,6 cm
Rústica amb solapes
9,80 € / 9,42 €
Distribució: 23 març

Els Barrufets, 39
48 pàg.
21,5 x 28,5 cm
Tapa dura
14,00 € / 13,46 €
Distribució: 23 març
978-84-19007-09-4

Elles, 1
96 pàg.
19 x 25 cm
Tapa dura
17,95 € / 17,26 €
Distribució: 23 març
978-84-18434-91-4 

NOVA

COL·LECCIÓ

El meu primer 
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des de la primera 
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Les set cabretes a la banyera
Anna Gasol i Teresa Blanch
Il·lustradora: Teresa Ramos

El Barrufet Pocatraça 
Falzar, Dalena i Culliford

Ningú no vol l’ajuda del Barrufet Pocatraça, ho fa tot malament. Se sent tan 
inútil al poble! Però un dia el Gran Barrufet li confia una missió de màxima 
importància...

Pluja de cireres
Scaramuix 

A en Fermí li ha caigut una cirera al cap. Ui, quin mal! Quan mira dalt de 
l’arbre, veu que ha estat per culpa d’en Tano. En Fermí s’enrabia molt i puja 
dalt de l’arbre, agafa una cirera i la llança en direcció al Tano.

Els tres porquets a la banyera
Anna Gasol i Teresa Blanch
Il·lustradora: Teresa Ramos

El Barrufet que tenia por de la foscor 
Falzar, Dalena i Culliford

El Barrufet Poruc no pot adormir-se perquè té massa por de la foscor.
A més, impedeix dormir a tot el poble! Afortunadament, als altres Barrufets 
no els falten idees per ajudar-lo...

M’ofego, ajudeu-me! 
Scaramuix 

En Fermí i la Valentina ajuden un gripau a recuperar els seus fillets que 
s’han quedat atrapats entre unes roques. Més tard seran ells qui necessi-
taran l’ajuda del gripau per poder sortir del riu.

Contes a la banyera, 1 
978-84-18434-99-0

Contes a la banyera, 2
978-84-18434-78-5

UNITAT:
8 pàg.
15 x15 cm
Llibre de bany
12,95 € / 12,45 €
Distribució: 23 març

Créixer amb els
Barrufets, 1
978-84-19007-10-0

Créixer amb els
Barrufets, 2
978-84-19007-11-7

UNITAT:
40 pàg.
17 x 20,7 cm
Tapa dura
8,90 € / 8,56 €
Distribució: 23 març

Una col·lecció de contes ideal perquè els més petits gaudeixin 
del bany. Contes tradicionals amb un nou format. Una obra 
pensada per enriquir la imaginació, afavorir la creativitat, fa-
cilitar la comunicació i impulsar la lectura. Tots a banyar-se!
Els llibres inclouen:

un llibre de bany, set figures de bany i una bossa de malla

Les aventures del
Fermí i la Valentina, 1
978-84-19007-12-4

Les aventures del
Fermí i la Valentina, 2
978-84-19007-13-1

UNITAT:
24 pàg.
18 x 18 cm
Tapa dura
11,40 € / 10,96 €
Distribució: 23 març

Un recull d’aventures 
senzilles i divertides 
per als més petits

Una col·lecció que ajuda els infants a fer-se grans! 
Cada volum inclou un dossier educatiu
per dialogar amb l’infant
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REEDICIONS

Atles dels ocells
nidificants de Catalunya
60,00 € 
978-84-1356-093-9

Som dones, som lingüistes, 
som moltes i diem prou
20,00 €
978-84-9766-742-5

125 Animals i algues del
litoral de Catalunya que
cal coneixer
5,00 € - 978-84-9034-741-6

Una breu i atzarosa
història de la vida
20,900 €
978-84-18197-95-6

Jaufré

28,50 €
978-84-7226-869-2

Ocells rapinyaires
de Catalunya
5,00 €
978-84-9034-678-5

Atura’t i respira

19,00 €
978-84-9191-194-4

Homilies d’Organyà

23,00 €
978-84-7226-711-4

100 Arbres
de Catalunya
5,00 €
978-84-9034-677-8

Els infants de la
Resistència, 1
14,00 €
978-84-16587-66-7

101 Bolets de
Catalunya que
cal coneixer
5,00 € - 978-84-9034-709-6

Petits mamífers:
insectívors, rosegadors
i ratpenats de Catalunya
5,00 € - 978-84-9034-895-6
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