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POESIA
Poema en forma de rosa
Pier Paolo Pasolini. Traducció: Xavi Valls Guinovart. Pròleg: Ricard Vinyes Ribas
Publiquem aquest poemari de Pasolini en edició bilingüe per commemorar
el centenari del seu naixement, en coedició amb la Direcció de Serveis Editorials de l’Ajuntament de Barcelona.
El llibre recull la resistència a la llarga persecució ideològica i privada que
visqué, el diari de dos processos judicials, els viatges a Àfrica, l’Aràbia i
Israel, el diari de rodatge de «Mamma Roma» i del «Vangelo secondo Matteo» i, en definitiva, reflecteix una lluita ideològica en extrema tensió.
Al pròleg, Ricard Vinyes recull la relació de Pasolini amb Barcelona i la
literatura catalana.

Geòrgiques

XVI Premi de
Poesia Ibn Hafaja

Pasqual Mas
Poemari compost per 35 poesies que parlen del present, del futur, de l’amor i de la
mort. A més, l’obra està plena de citacions literàries al principi de molts dels poemes i compta amb un apèndix final anomenat “Racó del torsimany”.

Ultramarins

Bromera Poesia, 150
72 pàg. 15 x 23,2 cm
Rústica amb solapes
16,20 € / 15,58 €
Distribució: 4 maig
978-84-1358-290-0

Premi Maria Beneyto
Ciutat de València

Eduard Marco
Poemari compost per 30 poesies que parlen de l’horta, del pas del temps, de l’amor,
de la mort, de l’oblit i del dol. Es tracta d’una barreja de versos de diferents temàtiques, com adverteix el títol, Ultramarins, una botiga que ven tot tipus de queviures.

Ella i màquina
Sergi Belbel
Ella és una dona de mitjana edat, amb les mateixes preocupacions i inquietuds que
qualsevol de nosaltres. En cada acte, assistim a un diàleg de la protagonista amb
la gent del seu entorn i, a poc a poc, l’obra es desclou com una panoràmica de la
societat contemporània: la relació amb la parella, amb els fills adolescents, amb
els pares que es fan grans… I, fins i tot, amb màquina, que prendrà la paraula en un
final tan inesperat com irònic.

Tretze campanades i altres sons
Pilio Piris. Pròleg: Jordi Roig
Tretze campanades i altres sons està dividit en set parts. Set parts que són les indicacions d’un mapa de viatge, un itinerari que llisca per vorals i carreteres de cada
hora tretze que canta el cucut com un tic-tac entre tots els silencis.
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Bèsties Noir, 2
350 pàg. 14 x 21 cm
Rústica amb solapes
25,00 € / 24,04 €
Distribució: 11 maig
978-84-18693-06-9
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Bromera Poesia, 152
64 pàg. 15 x 23,2 cm
Rústica amb solapes
16,20 € / 15,58 €
Distribució: 4 maig
978-84-1358-298-6

Premi Eduard Escalante
de Teatre de
l’Ajuntament de València
Bromera Teatre, 86
80 pàg. 13 x 20,5 cm
Rústica amb solapes
11,95 € / 11,49 €
Distribució: 4 maig
978-84-1358-299-3

Poesia, 27
111 pàg. (aprox.)
20,5 x 12 cm
Rústica amb solapes
15,00 € / 14,42 €
Distribució: 3 maig
978-84-124725-3-0

FICCIÓ
LA GRAN SERP
Pierre Lemaitre
Traducció: Albert Pejó Orellana
La Mathilde és una dona encantadora d’avançada
edat, que sempre va acompanyada d’un gos dàlmata. Ningú no diria que
és una assassina a sou
Una novel·la
implacable, capaç de
negra
matar sense remordiments i sense deixar
deliciosament
rastre. Però ho és.
immoral
Una professional del
crim que, malauradament i contra tot pronòstic, va perdent el cap a
poc a poc i acabarà cometent massa errors.
Al cap de més de 35 anys, Pierre Lemaitre treu del
fons del calaix la seva primera novel·la policíaca,
escrita l’any 1985, però no publicada
mai. Una obra inèdita que marca
l’inici i el final de l’escriptor en
el·lista
l’àmbit de la novel·la negra, i
« U n n ov n s
de su sp e »
en què ja són presents el to
t bo
realmen
irònic, l’estructura brillant i
King
Stephen
la seva característica aroma
de crítica social.

MATERIAL
PROMOCIONAL

Els colors de l’incendi
19,95 €
978-84-9026-961-9

L’Eclèctica, 328
256 pàg. 15 x 23,2 cm
Rústica amb solapes

20,95 € / 20,14 €
Distribució: 4 maig
978-84-1358-276-4

La frontera
Josep Franco
Novel·la històrica ambientada en l’època de la reconquesta de Jaume I. L’obra narra la història de Mateu de
Bel, un pastoret dels monjos de l’abadia de Benifassà
que acaba sent un dels juristes més valorats de València. No obstant això, acabarà els seus dies en soledat al
monestir de Santa Maria de la Valldigna.
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Premi Isabel de Villena de Narrativa
de l’Ajuntament de València
L’Eclèctica, 332
312 pàg.
15 x 23,2 cm
Rústica amb solapes
20,95 € / 20,14 €
Distribució: 4 maig
978-84-1358-297-9
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VARIA
LOS TENTÁCULOS DEL TRUHAN
El zaplanismo político, judicial y empresarial
a derecha e izquierda
Francesc Arabí
Entre la crónica y la investigación periodística, Francesc Arabí nos sumerge
en el relato de la caída de Eduardo Zaplana, las bambalinas del caso Erial y la
cocina de la investigación. Lejos de ser un caso cerrado, la historia de cómo
este empresario de la política movió sus tentáculos para poner al servicio de
su suerte judicial todos los rendimientos de sus inversiones en las cloacas.
Barcos, pisos, casas, comisiones... dinero a expuertas y mordidas repartidas
a derecha e izquierda políticas.
«Este es el relato sobre el derrumbe de un mito de carne y hueso, un adicto a conspirar inventándose conspiraciones. Un practicante de la cortina de
humo a base de denunciar cortinas de humo. Un hombre que en ocasiones
ve la mano del CNI meciendo Erial, igual que, como portavoz del Gobierno de
Aznar, vio la mano de ETA detrás del 11M.»
416 pàg. (aprox.) 13,8 x 21,3 cm
Rústica amb solapes
20,00 € / 19,23 € (aprox.)
Distribució: 11 maig

978-84-18735-16-5

Bestiari
Vicent Pardo
Bestiari té una estructura molt clara. Primer, un pròleg que parla
sobre l’experiència personal de l’autor amb els animals, amb qui no
té massa bona relació, però els quals han format part de la seua infantesa (com la de la majoria dels humans). Després, cinquanta-nou
textos dedicats, en cada cas, a un animal diferent, que van encapçalats per una citació literària i que serveixen com a premissa per a les
reflexions de l’autor.

Textures, 35
168 pàg.
15 x 23,2 cm
Rústica amb solapes
21,95 € / 21,10 €
Distribució: 4 maig
978-84-1358-289-4

XXIII Premi d’Assaig de la Mancomunitat de la Ribera Alta
dins del marc dels Premis Literaris Ciutat d’Alzira

Delirios populares extraordinarios y la locura de las masas
Tres momentos históricos de especulación desbordada
Charles Mackay
Publicado por primera vez en 1841, describe tres momentos históricos de
especulación desbordada en Inglaterra, Francia y Holanda, ocurridos entre
1635 y 1720, que guardan una extraordinaria similitud con sucesos actuales
del mundo financiero: “El proyecto del Misisipi”, “La burbuja de la
South Sea Company” y “La tulipomanía o manía de los tulipanes”.
ía
Psicolog ro Las tres historias que Charles Mackay cuenta de forma muy enl dine
frente a
rcados tretenida son materiales valiosos para comprender la forma de
e
m
y los
pensar y de tomar decisiones de las personas.
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144 pàg.
13,5 x 21,5 cm
Rústica
14,85 € / 14,28 €
Distribució: 4 maig
9788418464911

NO FICCIÓ
LES ROSES D’ORWELL
Rebecca Solnit. Traducció: Àlex Gombau i Arnau
Plantar roses com a compromís.
«L’any 1936 un escriptor va plantar rosers.» Així comença el nou llibre de
Rebecca Solnit, una reflexió sobre la passió de George Orwell per la jardineria i sobre com la seva dedicació al món natural i les plantes, especialment les flors, il·lumina els seus altres compromisos com a escriptor
i antifeixista.
Sense preveure-ho, Solnit va fer una visita als rosers gairebé centenaris
que Orwell havia plantat a Anglaterra i es va activar la seva cèlebre capacitat d’establir relacions impensables: les
flors de la fotògrafa Tina Modotti, la indústria
Finalista del National
Book Critics Circle
colombiana de roses, Stalin i els seus llimoAward
de No-ficció
ners impossibles, els avantpassats esclavistes d’Orwell... Així, les roses d’Orwell verteEl Fil d’Ariadna, 129
bren un llibre sobre la política i el plaer, sobre
320 pàg. (aprox.)
13,8 x 21,3 cm
la bellesa i l’alegria, sobre el colonialisme i la
Rústica amb solapes
globalització, sobre Orwell i la seva època, i
18,00 € / 17,31 € (aprox.)
és clar, sobre rosers i roses.
Distribució: 11 maig
978-84-19017-16-1

Records de la meva inexistència
17,50 €
978-84-18197-49-9

Ubú rei
Alfred Jarry. Traducció i introducció: Albert Mestres
Una obra mestra intemporal.
El Pare Ubú i la Mare Ubú maten Venceslau, rei de Polònia, i usurpen el tron.
Un cop sobirans, eliminen els adversaris i el Pare Ubú assumeix tot el poder.
Amb ell Alfred Jarry fa un retrat canònic del tirà mediocre i menyspreable que,
enfangat en la bogeria totalitària, només es guia per la cobdícia i la vanaglòria.
Escandalosa des de la seva estrena, Ubú rei és una obra bufa, un guinyol divertidíssim, que va trencar amb el teatre tradicional i que, pel seu implacable to satíric, encara ara incomoda la classe burgesa i la societat patriarcal.

El Far, 49
96 pàgs. (aprox)
12 x 18 cm
11,00 € / 10,58 € (aprox.)
Distribució: 18 maig
978-84-19017-17-8

Lluites i metamorfosis d’una dona
Édouard Louis. Traducció: Jordi Martín Lloret
L’autor d’Adéu a l’Eddy Bellegueule, Història de la violència i Qui va matar
el meu pare (Més Llibres, 2019) torna amb un llibre valent, honest i bonic
en què explica la història de la metamorfosi social de la seva mare, la
Monique, una dona d’origen humil, marginada durant molt de temps per
la violència masculina. Fins que un dia, als quaranta-cinc anys, es revolta i emprèn el camí cap a l’alliberament.
Lluites i metamorfosis d’una dona és doncs un homenatge de l’autor a
la mare, però sense ometre les febleses i les coses difícils d’explicar.
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No Ficció, 9
140 pàg. 14 x 22 cm
Rústica amb solapes
16,00 € / 15,38 €
Distribució: 18 maig
978-84-17353-40-7
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NO FICCIÓ
Bestiari medieval
Anònim. Curador: Llúcia Martín
Els bestiaris medievals descriuen les característiques de comportament de
cada animal —sovint fantasioses i sorprenents— i, en donen una interpretació moral. Per al lector d’avui són una font inesgotable d’entreteniment i
curiositat. Però a més a més, són una magífica entrada al món medieval. La
llista d’animals, 45 en aquest bestiari, inclou també éssers fantàstics com
l’unicorn o l’au fènix. Al final del volum el lector trobarà un plec amb setze
bellíssimes miniatures medievals que il·lustren diversos animals.

Biblioteca Barcino, 15
250 pàg. 20 x 14 cm
Rústica amb solapes
22,50 € / 21,63 €
Distribució: 30 maig
978-84-7226-905-7

El món de cada dia i altres restriccions mentals
Joan Fuster
Recull d’articles publicats en la secció «Restriccions
mentals» de la revista Serra d’Or. La primera part, tiUn
t
n
tulada El món de cada dia, aparegué com a llibre dins
e
br im
redesco
uster
F
r
lo
il
del volum quart de l’obra completa que Joan Fuster
del m
tenar i
e n e l ce n
publicà en vida, però no s’havia publicat mai com a
u
e
del s
nt
llibre solt. El complementen una sèrie d’articles de la
naixeme
mateixa secció, escollits per Josep Antoni Fluixà, responsable de l’edició.

Els Nostres Autors, 88
136 pàg. 13 x 20,5 cm
Rústica amb solapes
12,95 € / 12,45 €
Distribució: 4 maig
978-84-1358-282-5

Del so a la lletra
Papers contra la imbecilització lingüística
Delfí Dalmau i Gener
Pròlegs: Delfí Dalmau Argemí (fill) i Jordi Solé Camardons (ed.)
Delfí Dalmau és un pedagog precursor de la sociolingüística, autor de Poliglotisme passiu (1936) reeditat el 2010 per Voliana. Ara presentem un recull
de textos: la primera part d’articles de llengua, interlingüística i sociolingüística; la segona amb articles dedicats a la llengua internacional i la tercera amb textos autobiogràfics.

Associacionisme cultural.
Entre el mosaic
i les xarxes

Recordat Morell
Josep Bultó Vidal
Amb aquest llibre, l’autor es va proposar
recordar: «El dia a dia del nostre poble,
recordar la seva gent i les seves celebracions i pel motiu que es feien. Això és plasmar la vida d’un poble en la memòria que
va caminant.»

Actes del XII Congrés de la CCEPC
Actes del congrés en què es va aprofundir
en el paper i l’impacte de l’associacionisme
en la producció, recepció i divulgació de la
cultura en els Països Catalans, des del
segle XIX fins avui.
Publicacions CCEPC, 11
624 pàg. (aprox.)
17 x 24 cm
Rústica amb solapes
23,00 € / 22,11 € (aprox.)
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Distribució: 11 maig
978-84-1356-186-8

Entrevol, 20
280 pàg. 14 x 21 cm
Rústica amb solapes
18,00 € / 17,31 €
Distribució: 3 maig
978-84-124725-4-7

El Tinter, 168
304 pàg. (aprox.)
15,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
18,00 € / 17,31 €
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Distribució: 11 maig
978-84-1356-190-5

NO FICCIÓ
GUIA TURÍSTICA DE L’UNIVERS
Descobrir l’espai, entre mons alienígenes
i monstres celestes
Emiliano Ricci. Traducció: Joan Casas i Fuster
Aquesta guia ofereix als astroturistes les informacions essencials per saber, planeta per planeta, astre per astre, què
heu de visitar.
Aquí trobareu els millors destins per escalar les muntanyes
o els volcans més alts del Sistema Solar. I podreu anar més
enllà del nostre sistema planetari, i arribar a explorar la Galàxia, els diferents tipus d’estrelles, els planetes extrasolars
més extrems, per sortir finalment a l’espai intergalàctic i visitar els cossos més allunyats de l’univers.

Prisma, 59
256 pàg.
15,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
18,00 € / 17,31 €
Distribució: 18 maig
978-84-1356-189-9

Flors silvestres comestibles
François Couplan
És una guia que presenta 40 espècies de plantes silvestres
amb flors comestibles, cada una introduïda per un text, i
acompanyada per la descripció, amb l’explicació de possibles confusions, i amb una recepta fàcil de preparar. A més,
també hi ha una fitxa tècnica on es detalla el nom científic,
la família, la mida, el període de floració, el repartiment
geogràfic, els hàbitats principals. I tot acompanyat per
un quadern de camp, amb especificitats sobre les flors,
consells per fer la recol·lecta i un calendari de floració.

Els Mosaics de la Natura, 1
CAT: 978-84-1356-053-3

CAS: 978-84-16918-97-3

UNITAT: 128 pàg. 12 x 15 cm. Rústica sense solapes. 11,90 € / 11,44 € (aprox.) - Distribució: 25 maig

Papallones
Vincent Albouy, Lucas Baliteau
És una guia de 40 espècies, cada una introduïda per un
text, i acompanyada per una descripció i les característiques biològiques de la papallona i de l’eruga. També s’hi
inclouen fitxes tècniques amb el nom científic, la família
zoològica, les dimensions de la papallona i de l’eruga, la
freqüència, els hàbits, etc.
A més, també inclou un quadern de camp, per aprendre a
observar i distingir les papallones i com fotografiar-les, i
un calendari d’observació.
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Els Mosaics de la Natura, 2
CAT: 978-84-1356-054-0

CAS: 978-84-16918-98-0
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NO FICCIÓ
Andorra. La travessa circular
Alfons Brosel i Jordà i Manel Figuera i Abadal
La magnitud del traçat del camí del Gran Recorregut del País (GRP) és tanta, que molts muntanyencs coincideixen que si no s’ha fet aquest itinerari
no es coneix de veritat el Principat d’Andorra. Es tracta d’un recorregut de
més de 115 km i amb un desnivell acumulat de més de 8.500 m; tot plegat
per donar la volta sencera en un país on les muntanyes sembla que no
s’acabin mai. La publicació consta d’una guia i 4 mapes a escala 1:40.000
que inclouen la fitxa tècnica i els perfils de les 7 etapes de la travessa.

Senders GR
80 pàg. 14 x 21 cm
Caixa de cartró
20,00 € / 19,23 € (aprox.)
Distribució: 25 maig
978-84-1356-192-9

Explora Croàcia
Les millors rutes pel país balcànic
Aquesta guia recull 15 rutes fàcils de seguir, amb una completa cartografia. Es tracta d’una eina magnífica per descobrir els millors racons
de Zagreb, l’animada capital, amb la seva catedral i un ric patrimoni, així
com tot el litoral, amb Ístria, Split, Dubrovnik i la costa dàlmata, i també
les seves espectaculars illes (Vis, Hvar, Mljet, Korčula…). També s’hi
ofereixen consells de primera mà sobre els millors restaurants i cafeteries, les botigues principals i les opcions més variades d’entreteniment.

Guies Insight, 12
144 pàg. 11,5 x 19,5 cm
Rústica amb solapes
13,50 € / 12,98 € (aprox.)
Distribució: 18 maig
978-84-1356-191-2

El llibre dels formatges. Manual per aprendre’n a fer
Marta Roger
La Marta Roger fa anys que es dedica a fer formatges. El 2006 va fundar
la plataforma La Païssa amb l’objectiu de comercialitzar els formatges
que feien a la granja familiar, can Roger, a Cardedeu. Ara dona visibilitat i sortida a nombrosos petits formatgers catalans. Fa deu anys va
començar a fer cursos i tallers ensenyant a fer formatges de tota mena.
A El llibre dels formatges ens proposa un viatge apassionant al món de
la formatgeria. Un món d’elaboracions infinites. Pas a pas, seguint els seus consells, aprendreu a fer nou
formatges frescos i derivats làctics, sis formatges per madurar i dos pastissos de formatge d’aprofitament.

A ritme d’infant. Acompanyament a nens de 3 a 6 anys
Marona de colors - Cristina de Sancha
Cada dia hi ha més infants estressats per excés d’activitats, perquè els
exigim massa des de ben petits. Aquest llibre vol transformar la nostra
mirada cap als nens i la manera de viure i créixer junts. Les criatures
necessiten temps per relaxar-se, per jugar, per escoltar-se, per avorrirse. I som els adults els que hem de procurar-los aquest temps. Som nosaltres els que hem de compassar-nos al seu ritme. Hem d’estar atents
als seus interessos i necessitats i donar-los el que ens demanen: temps
per fer, temps per créixer, temps per ser.
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Educació i família
112 pàg. 13,5 x 21,5 cm
Rústica amb solapes
15,00 € / 14,42 €
Distribució: 4 maig
978-84-9766-772-2
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QuèViures, 8
200 pàg. (aprox.)
16 x 16 cm
Rústica amb solapes
18,00 € / 17,30 €
Distribució: 18 maig
978-84-124306-6-0

NO FICCIÓ
Epistolari - Textos
Joan Triadú i Vicenç Riera Llorca
El llibre aplega la correspondència conservada —trenta-tres cartes en total—
entre l’escriptor, pedagog i crític literari Joan Triadú (1921-2010) i l’escriptor i
periodista Vicenç Riera Llorca (1903-1991). El volum es complementa amb tot
un seguit de documents, majoritàriament de Triadú, que donen fe del seu vessant d’activista cultural i de crític literari.

Panorama crític de la literatura catalana
d’entreguerres
Domènec Guansé
El llibre presenta una selecció rellevant dels articles de crítica literària de
Domènec Guansé, autor fonamental per explicar el sentit i la funció de la
novel·la catalana dels anys vint i trenta.

Can Casas, història i arquitectura
Pere Redón i Gemma Estrada (coord.)
El llibre explica les singularitats d’un dels edificis més remarcables dins del
patrimoni cultural del Bruc: els seus promotors, la seva construcció i les
vicissituds que al llarg del temps hi han tingut lloc fins a esdevenir un equipament municipal.

Quin llamp de rondalles!
Edició, catalogació i estudi del corpus rondallístic de Seròs
Rut Nolla Bertran
En aquest volum, mitjançant uns criteris d’elaboració pròpia, s’han transcrit i
editat les nou rondalles que constitueixen el corpus rondallístic de Seròs. El
corpus fou manuscrit en el primer terç del segle xx pel folklorista Josep Fossas. Les rondalles van precedides de l’esbós biogràfic d’aquest folklorista fins
ara desconegut.

Scripta Mirabilia
A Immaculada Socias i Batet, historiadora de l’Art.
Docència, recerca, transferència de coneixement
Alicia Brosa i Dimitra Gkozgkou (eds.)

Biblioteca
Serra d’Or, 524
196 pàg. 13 x 19 cm
Rústica amb solapes
19,00 € / 18,27 €
Distribució: 4 maig
978-84-9191-223-1

Biblioteca
Serra d’Or, 525
248 pàg. 13 x 19 cm
Rústica amb solapes
20,00 € / 19,23 €
Distribució: 4 maig
978-84-9191-224-8

El Montserratí, 7
132 pàg.
17 x 24,5 cm
Rústica
10,00 € / 9,62 €
Distribució: 4 maig
978-84-9191-225-5

XXXII Premi Serra i Boldú
de l’Ajuntament de Bellpuig
Biblioteca Serra i Boldú, 32
176 pàg. 13,5 x 19,5 cm
Rústica amb solapes
17,00 € / 16,35 €
Distribució: 4 maig
978-84-9191-222-4

Vària, 389
712 pàg.
19 x 26 cm
Tapa dura
45,00 € / 43,27 €
Distribució: 30 maig
978-84-9191-220-0

Conjunt d’articles sobre Història de l’Art, dedicats a Immaculada Socias, professora de la Universitat de Barcelona.
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NO FICCIÓ
Desobediencia emocional

Permitir es
mocion
que las e
rnen es
nos gobie
groso
li
e
mu y p

Muchos bumeranes no vuelven porque eligen la libertad
M. Mercè Conangla i Jaume Soler
Desobedecer tus emociones para mejorar tu salud emocional.
A lo largo de los siglos, la humanidad ha sido educada para obedecer y ser sumisa a las autoridades del momento, ya sea nuestros
padres, maestros, jefes o gobernantes, entre otros.

176 pàg.
13,5 x 21,5 cm
Rústica amb solapes
17,95 € / 17,26 €
Distribució: 11 maig
978-84-9735-540-7

Revolución Kombucha. Todo lo que necesitas saber para elaborarla tú mismo
Sébastien Bureau i David Côté
Consejos y recetas para elaborar la mejor kombucha.
¿Quién dijo que hacer tu propia kombucha era complicado? En Revolución Kombucha aprenderás los
ida
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144 pàg.
19 x 22 cm
Rústica amb solapes
16,85 € / 16,20 €
Distribució: 11 maig
978-84-9735-510-0

El zen y el arte de lidiar con personas difíciles
Mark Westmoquette
Mindfulness y filosofía zen para aprender a convivir con las personas problemáticas.
Una guía que ayuda a explorar sus reacciones, a liberarse de los
patrones de respuesta instintivos y a ver si estas personas conflictivas con las que se cruzan en casa, en el trabajo o grupo de amistades pueden llegar a serles útiles para aprender algo de sí mismos.

208 pàg.
15,3 x 23 cm
Rústica amb solapes
19,85 € / 19,09 €
Distribució: 11 maig
978-84-9735-557-5

Aprende a relajarte. Las técnicas más eficaces para la relajación física y mental
C. Eugene Walker
Las técnicas de relajación del Dr. Walker han ayudado a miles de
personas a encontrar alivio para la tensión y el estrés. Este libro
explica cómo una solución creativa de los problemas y
la toma de decisiones puede impedir que te sientas
Reduce
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abrumado y que mejores tu capacidad de enfrentarny
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ad
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176 pàg.
13,5 x 21,5 cm
Rústica amb solapes
17,95 € / 17,26 €
Distribució: 11 maig
978-84-9735-619-0

Las claves del comportamiento humano
Análisis transaccional aplicado al autoconcimiento y a la comprensión de las personas
Juan Manuel Opi
Un libro ameno, profundo y claro, que aporta información científicamente contrastada. Los descubrimientos más recientes sobre
el funcionamiento del cerebro y cómo se forma la personalidad. Las
claves para conocerse a sí mismo y a los demás.
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352 pàg.
15,3 x 23 cm
Rústica amb solapes
16,95 € / 16,30 €
Distribució: 4 maig
9788418114090

NO FICCIÓ
El Manual de Comunicación y Relaciones Públicas
Alison Theaker
El Manual de las Relaciones Públicas de referencia en el mundo.
Los expertos califican esta 6ª edición de excepcional, considerando
que constituye el mejor y más comprensible vademécum de la profesión. Introduce conceptos clave de las relaciones públicas y el porqué
la convierte en la disciplina imprescindible de la nueva realidad.

6a
EDICIÓ

624 pàg.
15,3 x 23 cm
Rústica
49,85 € / 47,93 €
Distribució: 4 maig
9788418464874

El Método MAPA de productividad personal
La solución definitiva a tus problemas de tiempo
César Piqueras
Este método propone una visión práctica e integral para que
una persona pueda llegar a conseguir muchos más resultados con un alto nivel de bienestar personal. César Piqueras es un ejemplo de ello. Con 44
años ha conseguido grandes metas y ha logrado un alto impacto en miles de profesionales.
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168 pàg.
24 x 18,7 cm
Rústica
19,85 € / 19,09 €
Distribució: 11 maig
9788418464942

Invertir, bolsa y mercados: mitos, anécdotas y realidades
Jaime Carbonell Medrano
Pautas para realizar una óptima gestión del capital y del riesgo.
Una sencilla guía para la comprensión de los conceptos que rodean a
la inversión y su relación con la economía real. Con este fin, incluye
una buena parte de esos mitos y curiosidades que han ido apareciendo a lo largo del tiempo.

192 pàg.
15,3 x 23 cm
Rústica
22,85 € / 21,97 €
Distribució: 11 maig
9788418464782

Gestión de quejas y reclamaciones
Creando fidelidad con la mejora de la atención al cliente
José Mª Acosta
Dirigido a cualquier persona sin importar el tipo de empresa o sector en el que trabaje, este libro explica cómo
favorecer una cultura de empresa que facilite la política
de mejora continua en el servicio y atención a los clientes.
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176 pàg.
15,3 x 23 cm
Rústica
18,85 € / 18,13 €
Distribució: 4 maig
9788418464935

Reuniones eficaces. 25 Claves para pasar de reunirse a... REUNIRSE!
Eva Cantavella i Antonio Valls
Las mejor formas de aumentar la efectividad, la implicación y la
motivación en el trabajo. Este libro se dirige a quienes han decidido
apostar por la efectividad de sus reuniones (tanto presenciales como
virtuales). Sus autores han recogido las 25 insatisfacciones más comunes que provoca una reunión.

3a
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160 pàg.
13,5 x 21,5 cm
Rústica amb solapes
14,85 € / 14,28 €
Distribució: 11 maig
9788419212146

Diseño avanzado de procesos y plantas de producción flexible
Aplicación de técnicas LEAN para el diseño de procesos y plantas de producción

2a
EDICIÓ

Lluís Cuatrecasas
Desde la ingeniería de procesos, esta obra está totalmente centrada en todo aquello que afecta al diseño de procesos y plantas de
producción, muy especialmente de las plantas del sector del automóvil y centradas en la aplicación del modelo Lean Management.
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568 pàg.
17 x 24 cm
Rústica
78,00 € / 75,00 €
Distribució: 4 maig
9788419212023
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JUVENIL
Llibre dels desheretats
Enric Lluch
En aquesta novel·la històrica, Enric Lluch imagina la vida dels Beni Palau, una
família morisca de la Ribera que experimenta al llarg de tres generacions la persecució religiosa i cultural. I, així, ajuda a restaurar la memòria i la paraula dels
desheretats.

La guerra dels mons
H. G. Wells
Traducció: Maria Ferragud Ferragud, Josep Marco Borillo,
Clara Moliner Bellés i Noèlia Silvestre Castelló
Mentre els éssers humans no es qüestionaven l’existència de la vida en altres
planetes, a Mart els marcians preparaven un atac al planeta Terra. Una reedició
d’un clàssic que no passa de moda.La primera història de la invasió de la Terra
pels extraterrestres.

Les línies de diàleg
Fani Grande
L’obra està composta per una sèrie de textos literaris a partir dels quals, amb unes
orientacions explícites, s’obri el debat sobre diferents temàtiques. En aquest sentit,
trobem textos que fan referència a l’educació, el sexisme, el feminisme, el col·lectiu
LGTBI, l’assetjament escolar, el coronavirus, les xarxes socials o les relacions
amoroses, temes ben lligats a l’actualitat i molt pertinents per a persones d’aquest
tram d’edat.

Franz i Marion

Esguard, 29
152 pàg.
13 x 20,5 cm
Rústica amb solapes
10,95 € / 10,53 €
Distribució: 4 maig
978-84-1358-285-6

A la lluna de València, 60
336 pàg.
13 x 20,5 cm
Rústica amb solapes
10,20 € / 9,80 €
Distribució: 4 maig
978-84-1358-266-5

El Nord, 16
136 pàg.
13 x 20,5 cm
Rústica amb solapes
10,95 € / 10,53 €
Distribució: 4 maig
978-84-1358-283-2

XVI Premi de Teatre
Palanca i Roca

Marta Moreno Pizarro
L’obra s’ambienta a Amsterdam en dos plans temporals. Durant la Segona Guerra
Mundial, Franz i Marion s’enfronten a una situació de vida o mort. Ara, un altre
Franz i una jove periodista, Eri, s’enfronten als dilemes que van experimentar els
seus avantpassats.

Bromera Teatre, 85
152 pàg. 13 x 20,5 cm
Rústica amb solapes
10,95 € / 10,53 €
Distribució: 4 maig
978-84-1358-288-7

La fi de l’Eternitat
Isaac Asimov. Traducció: Ricard Vela Pàmies
Segle XXVII. L’Eternitat domina el món. Formada per les ments
més brillants de cada època, es tracta d’una organització que
envia els seus integrants a viatjar en el temps. El seu objectiu és
alterar la història de la humanitat per a protegir-la de qualsevol
catàstrofe. En aquest context, un grup de privilegiats ha adquirit
la condició d’ésser etern.
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Esfera, 55
280 pàg. 15 x 23,2 cm
Rústica amb solapes
11,95 € / 11,49 € - Distribució: 25 maig
CAT:		
CAS:
978-84-1358-291-7
978-84-9142-575-5

INFANTIL

La Formiga, 119
120 pàg.
13 x 20,5 cm
Rústica
9,20 € / 8,84 €
Distribució: 18 maig
978-84-18592-63-8

La Formiga, 121
96 pàg.
13 x 20,5 cm
Rústica
9,20 € / 8,84 €
Distribució: 11 maig
978-84-18592-69-0

El secret de les golfes

L’hort del meu cor

Anna Gasol i Teresa Blanch. Il·lustrador: Dani Torrent

Pep Molist. Il·lustrador: Sebastià Serra

Estiu de 1954. La vigília de Sant Joan, l’Eulàlia i la Mariona
arriben en tren a la vila on viu l’àvia Josefina per passar-hi
les vacances d’estiu. Allà es retroben amb la colla d’amics i
coneixen un noi nou: l’Albert, fill del nou secretari dels jutjats.
Un dia, tot jugant a casa de l’àvia, s’adonen que la porta de les
golfes no està tancada amb clau. Què hi deu haver, allà dalt?

La poesia és joc, i el joc és plaer, però també aprenentatge.
Pep Molist ens proposa una excursió al camp. T’hi apuntes?
L’hort del meu cor és un recull de poemes il·lustrats sobre
el camp i el món de la pagesia, dividit en quatre parts temàtiques: A) Eines; B) Verdures i hortalisses; C) Herbes i altres
plantes, i D) Bèsties i bestioles.
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11,95 € / 11,49 €
Distribució: 31 maig
CAT:
978-84-18592-67-6

La Zebra, 6
88 pàg.
15 x 22,2 cm. Cartoné
11,95 € / 11,49 €
Distribució: 25 maig
CAT:
978-84-18592-70-6

CAS:
978-84-9142-570-0

+ INFO
ALS QR

CAS:
978-84-9142-571-7

+ INFO
ALS QR

Bruna la bruixa i el secret de l’Encantada

Missió Jaguar

Pasqual Alapont. Il·lustradora: Viv Campbell

Jacobo Feijóo. Il·lustrador: Martín Rodríguez

L’estany de l’Encantada, on viu la dona d’aigua del mateix lloc, s’està assecant per culpa de les obres d’un grup
d’especuladors. A més a més, aquests s’han inventat una
història de por sobre la bubota per espantar el veïnat i, així,
continuar el projecte. Això emprenya molt Bruna la bruixa i
l’autèntica Encantada: com es pot fer servir el nom dels éssers màgics per fer por!

L’Agència Kronos et necessita per a una nova missió. Però,
aquest cop, hauràs de col·laborar amb un exmembre dels teus
rivals, l’Agència Kraken! La vostra missió consisteix a viatjar
a l’època maia per saber si hi hagué una reina guerrera ben
important i aconseguir tota la informació possible sobre les
estàtues Chac Mool. Recorda! Una errada i podràs quedar-te
per sempre en el passat... Et refies de la teva nova companya?
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INFANTIL
Todos los elementos
promocionales que
acompañan al libro,
aquí...

Calcetín, 188
120 pàg.
13 x 20,5 cm
Rústica
9,50 € / 9,13 €
Distribució: 4 maig
978-84-9142-567-0

El Arca, 3
160 pàg.
15 x 23,2 cm
Cartoné
12,95 € / 12,45 €
Distribució: 4 maig
978-84-9142-569-4

La última calle de Copenhague

El cañonazo

Patricia García-Rojo. Il·lustrador: Nacho Pangua

Fernando Lalana i José Videgaín
Il·lustrador: Raúl Salazar

Ana, la madre de Javier, es profesora de laboratorio. Pero ella,
junto a su familia, decide mudarse a Copenhague para dedicarse a la investigación. Juan, su padre, es filósofo. Y Javier es
nuestro protagonista, que pronto se hará amigo de Frej, con
quien saldrá a dar paseos en bici. Y con el que vivirá mil aventuras, como robar tartas todos los jueves. Así, tras celebrar su
cumpleaños con todos sus nuevos amigos, Javier entenderá
que vivir en Copenhague tampoco está tan mal.

Matilde Losal es una chica normal, o prácticamente normal.
La vida normal –o prácticamente normal– de Matilde cambia
cuando la sombra de la duda se cierne sobre un asunto familiar. El abuelo Paco, que también fue hombre-bala, desapareció en uno de los cañonazos, pero quizá no fue por casualidad.
A medida que estira del hilo, Matilde descubrirá una serie de
secretos sobre el pasado de sus padres y sus abuelos, y emprenderá un largo viaje gracias al impulso… ¡de un cañonazo!

El Arca, 4
72 pàg.
15 x 23,2 cm
Cartoné
12,95 € / 12,45 €
Distribució: 4 maig
978-84-9142-573-1

Cuaderno de viajes imposibles
Kike Gómez. Il·lustrador: Dani Padrón

Joven Teatro de Papel, 28
120 pàg.
13 x 20,5 cm
Rústica
10,95 € / 10,53 €
Distribució: 4 maig
978-84-9142-574-8

Destino: el vellocino.
Las aventuras de Jasón
Francisco López Salamanca

El joven narrador de este libro podría ser cualquiera de nosotros. Quizá por ello no sepamos nunca su nombre. En cambio,
sí sabremos cómo llegó al pueblo de las frases hechas, cuándo visitó la fábrica de olores o por qué se adentró en el bosque
silencioso. Y todo ello, sin salir de casa: el Cuaderno de viajes
imposibles es la crónica de los lugares que conoció debido a
su propia imaginación.
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La historia de Jasón constituye una de las leyendas más fascinantes de la mitología griega. Este héroe emprende un viaje
en barco hacia la lejana Cólquide, acompañado de sus fieles
compañeros, los argonautas, llamados así por la nave que los
lleva, Argo. Durante la travesía, se enfrentarán a asombrosos
peligros para llegar a su verdadero destino: el vellocino de oro.
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INFANTIL
COSMO
Carlie Sorosiak
Il·lustradora: Araceli Plata. Traducció: Scheherezade Surià
La família del Cosmo s’està distanciant. I és responsabilitat seva mantenir-la
unida. Sap exactament el que ha de fer, però només hi ha un petit problema: el
Cosmo es un Golden retriever. Aquesta és la història divertida i commovedora
sobre l’amistat infinita entre un gos i un nen. Un relat brillant i emotiu sobre la
missió d’un gos per salvar la seva família, convertir-se en estrella de cinema i
afartar-se de bacó.
Novel·la que ha rebut el reconeixement de la crítica
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llibre del mes a Waterstones (setembre, 2019)
Punt, 2
280 pàg.
14 x 21,5 cm

Cartoné
16,96 € / 16,31 €
Distribució: 21 maig

Domènech i Montaner
Marià Veloy. Il·lustrador: David Maynar

978-84-18288-33-3

La vida personal i artística de Domènech i Montaner
explicada als més petits

En Lluís Domènech i Montaner és un dels grans arquitectes catalans. El
seu estil segueix l’escola del Modernisme, però va més enllà del que dicten les normes, i construeix edificis únics a tot el món. Avui encara admirem obres com el Palau de la Música Catalana o l’Hospital de Sant Pau.
Els Més Grans per als Més Petits, 6
32 pàg. 23,3 x 16,5 cm. Rústica. 7,50 € / 7,21 € (aprox.) - Distribució: 18 maig
CAT:
978-84-1356-045-8

CAS:
978-84-16918-96-6

ANG:
978-84-1356-046-5

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 imatges extraordinàries.
Coneixeràs els països d’arreu del món, les capitals i les banderes. Aprendràs com
viuen els seus habitants, descobriràs magnífics paisatges, els animals més característics i alguns dels monuments més famosos.
b

El meu Atles d’Animals
Gary Smethurst
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Descobreix les curiositats i meravelles del regne animal amb aquest atles! Amb informació fascinant sobre els animals d’arreu del món, mapes il·lustrats i extraordinàries imatges.
Coneixeràs els animals més espectaculars, el seu hàbitat natural i les seves característiques més importants. Aprendràs com viuen i en quins continents els podem trobar.
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El meu primer Atles, 1
978-84-18434-84-6

UNITAT:
24 pàg.
21 x 29,6 cm
Rústica amb solapes
9,80 € / 9,42 €
Distribució: 23 març
El meu primer Atles, 2
978-84-18434-85-3
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Indústria 64, entl 1a
08025 Barcelona
T: 932 096 941
info@xarxadellibres.cat
www.xarxadellibres.cat

Àgora Solucions Logístiques, SL
T: 902 109 431
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