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VARIA

Punts de vista
224 pàg.
14 x 21,5 cm
Rústica amb solapes
20,00 € / 19,23 €
Distribució: 1 juny
978-84-9766-774-6 

L’Odissea de Mercè Rodoreda
Jordi Julià

La gran novel·lista Mercè Rodoreda va conrear també la poesia, 
amb una qualitat formal, temàtica i simbòlica que mereix ser 
reconeguda. A Món d’Ulisses, l’autora barcelonina recrea 
l’epopeia homèrica en termes lírics i denuncia el dolor i la cruel-
tat d’un temps que també és el nostre. Univers mitològic, exili 
francès, un món sense déus, totalitarismes del segle xx. Jordi 
Julià extreu dels poemes de Rodoreda una reflexió sobre la con-
dició humana, i molt especialment, sobre la condició de dona.

Reduccions 117. Monogràfic dedicat a
la poesia hongaresa contemporània
AA.DD.

Els catalanistes Balázs Déri, Kálmán Faluba i el poeta Carles 
Dachs presenten en aquest número una de les antologies més 
completes de la poesia contemporània en llengua hongaresa, 
que inclou poetes d’Hongria, Romania, Eslovàquia o Sèrbia. La 
revista publica també estudis de Jordi Cornudella, Jordi Marru-
gat i Joan Todó,  dedicats a Josep Carner i als poemes El branc de 
les vuit fulles, guanyador dels Jocs Florals de Barcelona de 1933.

Revista Reduccions, 117
256 pàg.
13,5 x 20,5 cm
Rústica
28,00 € / 26,92 €
Distribució: 8 juny
1166160230004 

Menors i migrants
Relat d’una educadora en un centre d’acollida
Marina Sonadellas

La vida als centres dels menors no acompanyats.
L’autora, educadora social, ens permet conèixer el punt de 
vista gairebé inèdit de la convivència amb els MENAS fent la 
crònica del seu dia a dia: el xoc cultural, l’adaptació, les es-
perances, la descoberta del món, els atacs rebuts, el context 
sociopolític. Un reportatge periodístic sobre un tema al què 
els mitjans de comunicació normalment no hi tenen accés.

Nou(s) realisme(s)
Textos d’un debat al teatre alemany contemporani
Traducció: Albert Tola i Thomas Sauerteig (ed.)

Debat sobre el teatre contemporani.
Fa dècades que el centre d’atenció en l’àmbit teatral ja no és 
el text escrit per un autor, el drama clàssic amb personatges, 
trama i diàleg. Lentament el teatre postdramàtic es va anar im-
posant, tendint cap a la performance, destruint la quarta paret, 
obrint-se a la incorporació d’altres disciplines artístiques i tèc-
niques... fins a esdevenir la forma dominant. 

Assaig obert, 5
272 pàg. (aprox.)
13,8 x 21,3 cm
Rústica amb solapes
18,00 € / 17,31 €
Distribució: 22 juny
978-84-19017-21-5 

Periodismes, 2
120 pàg. (aprox.)
12 x 18 cm
Rústica amb solapes
14,00 € / 13,46 €
Distribució: 8 juny
978-84-19017-18-5 

Premi d’Assaig
Ricard Torrents Bertrana

Premi Periodisme
Literari de la UAB
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ISTANBUL
Orhan Pamuk
Traducció: Carles Miró i Emma Piqué  

Orhan Pamuk reconeix en el 
destí d’Istanbul el seu pro-
pi destí, i per això en aquesta 
obra, elogiada per la crítica in-
ternacional, barreja memòria 
personal de la seva ciutat amb 
la història, la cultura i les tra-
dicions d’un dels indrets més 
fascinants del món, a mig camí entre Europa i Àsia. Així, 
Istanbul esdevé, a més d’un retrat autobiogràfic original i 
irresistible, una bella declaració d’amor. 

Ficció, 37
450 pàg.
14 x 22 cm
Rústica amb solapes
22,95 € / 22,07 €
Distribució: 8 juny
9788417353414

Tancament perimetral 
Elisabet Roig

Poc abans de l’esclat de la pandèmia de 2020, la protagonista d’aquesta 
novel·la trenca amb Jan, la seua parella. Després del llarg confinament do-
miciliari, quan es pot eixir a passejar, camina per l’horta, on coincideix amb 
un jove que també hi fa marrada. L’exuberància dels camps, la plenitud dels 
tarongerars, l’olor de terra humida i la remor de les séquies estimula una 
relació en què fan realitat les seues fantasies sexuals. Però, aquest no serà 
l’únic descobriment de la protagonista, qui obrirà les portes dels racons més 
íntims de la seua sexualitat.

L’Eclèctica, 329
104 pàg.
15 cm x 23,2 cm
Rústica amb solapes
20,95 € / 20,14 €
Distribució: 22 juny
978-84-1358-277-1

EL MEU GERMÀ
Jamaica Kincaid. Traducció: Carme Geronès  

Devon Drew, el germà petit de Jamaica Kincaid, va morir de sida el 19 de gener 
de 1996, als trenta-tres anys. La prosa superba d’aquesta autora es posa al ser-
vei de la narració per explicar-nos la vida i la mort del seu germà, però també la 
història de la seva família a l’illa d’Antigua, una constel·lació centrada en la figura 
poderosa i de vegades amenaçadora de la seva mare.
Encantador, poètic i dolorosament sincer, aquest és el relat d’una vida que va aca-
bar massa aviat. Una història commovedora que aprofundeix en la incomunicació 
de les relacions familiars. Un homenatge al seu germà, dedicat a totes les perso-
nes que el van ajudar durant la seva malaltia.

150 pàg. (aprox.)
14 x 21 cm
Rústica
17,90 € / 17,21 €
Distribució: 6 juny
978-84-123981-5-1

Nits
de pesta

23,90 €
978-84-17353-38-4

Autobiografia de
la meva mare

27è Premi de Literatura 
Eròtica de la Vall d’Albaida

Nova edició 
revisada de 
l’obra mestra 
del Nobel turc 
de Literatura
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Narrativa, 104
288 pàg. (aprox.)
13 x 21 cm
Rústica amb solapes
18,90 € / 18,17 € (aprox.)

Inventio 
Anselm Aguadé

La Magda i el Martí es veuran involu-
crats en uns fets suposadament mira-
culosos que els duran a mantenir un 
dolorós silenci. Malgrat el seu mutis-
me, algú s’assabenta del que està pas-
sant poble i se’n voldrà aprofitar sense 
cap mena d’escrúpol. El dia a dia es va 
fent irrespirable intentant esbrinar qui 
està manipulant les seves joves vides.

Distribució: 22 juny
978-84-1356-197-4

Narrativa, 103
160 pàg. (aprox.)
13 x 21 cm
Rústica amb solapes
15,90 € / 15,29 € (aprox.)

La gerra esquerdada 
Eduard Prats Alonso

Recull de contes escrits per un met-
ge afeccionat a l’anàlisi narrativa dels 
fets clínics. Viscuts o imaginats, els 
relats s’ubiquen en un ampli ventall 
temporal: des de la prehistòria fins a 
la segona meitat del segle XXI.

Distribució: 22 juny
978-84-1356-187-5

L’home cabirol. Set anys de vida salvatge
Geoffroy Delorme. Traducció: Francesc Roma i Casanovas  

Geoffroy Delorme, un amant de la natura, encara no tenia 
vint anys quan va veure un cabirol curiós i juganer al bosc de 
Louviers (Normandia).
El jove i l’animal es domestiquen. Geoffroy li posa nom, Da-
guet, i el cabirol li obre les portes del bosc i del fascinant món 
dels seus semblants. Geoffroy s’instal·la entre ells i la seva 
experiència d’immersió durarà set anys.
Viure sol al bosc, sense tenda de campanya, ni refugi, ni sac de 
dormir o manta, és sobretot aprendre a sobreviure. Geoffroy De-
lorme segueix l’exemple dels cabirols. Adopta el seu compor-
tament, aprèn a alimentar-se, a dormir i a protegir-se com ells.
Adquireix un coneixement únic d’aquests animals i de la seva 
manera de viure, els observa, els fotografia i es comunica amb 
ells. Aprèn a compartir les seves alegries, les seves penes i 
les seves pors.

La Mandràgora, 11
256 pàg. (aprox.)
15,5 x 23,3  cm
Rústica amb solapes
18,00 € / 17,31 € (aprox.)
Distribució: 15 juny
978-84-1356-194-3

Contes i llegendes dels arbres
Louis Espinassous. Traducció: Francesc Roma i Casanovas

Contes i llegendes dels arbres aplega trenta-tres històries d’orígens molt diversos: Europa, Si-
bèria, Àfrica, Orient Mitjà, Àsia, el Pacífic i Sud-amèrica. Recollits i escrits pel reconegut narra-
dor Louis Espinassous, es basen en una llarga investigació etnològica, però també en la tradició 
oral contemporània, que segueix viva, així com en la veu dels savis, per oferir-nos una àmplia 
selecció de contes ancestrals escrits per una ploma elegant.

Prisma, 61
144 pàg. (aprox.)
15,5 x 23,3 cm

Rústica amb solapes
13,80 € / 13,27 € (aprox.)
Distribució: 15 juny

978-84-1356-188-2

100.000

exemplars

venuts a

França 
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Hola, ansietat!
Les claus per comprendre-la i transformar-la  

Núria Gabernet i Díaz 

L’ansietat et parla a tu i de tu. De les teves pors, de les teves experiències, dels apre-
nentatges que has fet al llarg de la vida. Et proporciona una informació molt valuosa i 
busca protegir-te. Per què, doncs, ens espanta? Per què volem que desaparegui i deixar 
de sentir-la? Segurament perquè ningú ens ha explicat que l’ansietat no és una enemiga 
que hem de vèncer o controlar, sinó una aliada que busca treballar amb per indicar-nos 
el camí cap al benestar, i que quan deixem de 
rebutjar-la la nostra vida es transforma.
Hola, ansietat! capgira la manera que tenim 
d’entendre l’ansietat. Aprofundeix en les cau-
ses que l’ocasionen i en les funcions que des-
envolupa des d’un punt de vista biològic i psi-
cològic, i proporciona eines que el lector podrà 
aplicar al seu dia a dia per a gestionar-la. 

Cartes a Maria
Víctor Nubla. Introducció: Aleix Salvans

El testament de Víctor Nubla.
Víctor Nubla va morir el 31 de març del 2020. Personatge infinit, 
va ser escriptor, compositor, músic, il·lustrador, dissenyador, agi-
tador cultural. Va escriure novel·la, assaig i també poesia. El pro-
jecte de Cartes a Maria va nèixer arrel de la proposta de quins 
ensenyaments voldria deixar als seus fills, en el cas que n’hagués 
tingut. El resultat són aquestes cartes.

El Far, 50    
160 pàg. (aprox.)
12 x 18 cm
Rústica amb solapes
14,00 € / 13,46 €
Distribució: 15 juny
978-84-19017-19-2  

Prisma, 60
272 pàg. (aprox.)
15,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
19,90 € / 19,13 € (aprox.)
Distribució: 1 juny
978-84-1356-196-7 

La vida de la vida. Sobre l’ofici d’escriure
Katherine Mansfield. Traducció i epíleg: Marta Pera Cucurull. Edició i introducció: Marina Porras

L’escriptura segons Katherine Mansfield.
Mansfield va ser una autora ambiciosa, obsessionada perquè les 
seves obres resistissin el pas del temps. Va morir molt jove, als 34 
anys, però va aconseguir el seu objectiu. Els seus contes són dels 
millors del modernisme anglès. I, a més, no va deixar d’escriure als 
seus diaris i cartes la seva relació amb la literatura. Aquest llibre 
vol ser una antologia sobre el pensament, la reflexió, i la feina diària.

De Rússia estant
Andreu Nin. Edició i presentació: Pelai Pagès

Andreu Nin és conegut sobretot pel seu paper polític com a líder 
del Partit Obrer d’Unificació Marxista durant la 2a República i la 
Guerra Civil Espanyola. A la dècada de 1920, establert a Moscú, 
fou un dels principals dirigents de la Internacional Sindical Roja i 
aprofità per traduir al català alguns clàssics de la literatura russa 
com Dostoievski o Tolstoi. 

NO FICCIÓ

El Far, 51    
192 pàg. (aprox.)
12 x 18 cm
Rústica amb solapes
14,00 € / 13,46 €
Distribució: 15 juny
978-84-19017-20-8  

272 pàg.
14 x 21 cm
Rústica amb solapes
19,50 € / 18,75 €
Distribució: 22 juny
978-84-124997-3-5  
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Las claves del Feng Shui  
Cómo lograr la armonía perfecta en el hogar con todo lo que tienes y sin gastar más
Connie Spruill y Sylvia Watson

Los secretos del Feng Shui low cost.
El Feng Shui es el arte de conocer y utilizar la interacción de una persona con 
su entorno. A menudo se ha mostrado como una práctica costosa y compleja 
y, por eso, Las claves del Feng Shui es el libro sobre este arte milenario que 
da en el clavo al demostrar que, con muy poco esfuerzo, puedes lograr la 

armonía en tu hogar sin necesidad de hacer grandes inversiones.
Por eso este libro es un viaje de descubrimiento y enriquecimiento que 
vale la pena hacer, así que… ¡adelante y diviértete!

El gran libro de ejercicios para el cerebro 
¡Entrena tu mente!
Dr. Fraser Smith

¡Mantén en forma tu cerebro!
Si bien la mayoría de los libros de ejercicios para el cerebro se enfocan en 
prevenir y tratar la pérdida de memoria debido al envejecimiento y las en-
fermedades neurológicas, El gran libro de ejercicios para el cerebro va un 
paso más allá y cubre la velocidad mental, la agudeza visoespacial, las ad-
quisiciones del lenguaje, el crecimiento sensorial y las habilidades motoras.
Entretenido y atractivo, este libro presenta más de 150 ejercicios mentales 
y actividades. 

Hábitos inteligentes para tu salud  
Josep Comellas

Ningún cambio saludable tiene éxito si no se convierte 
en un hábito.
«Nunca valoramos la salud hasta el momento en que nos falta. Lo más difícil 
para mí es conseguir la tranquilidad para buscarla y, en este libro, he podido 
encontrar el mapa del camino que tendré que recorrer. Me ha gustado mu-
cho el libro de Josep Comellas porque aborda los aspectos necesarios para 
tener una salud “equilibrada”». 
Lorenzo Quinn, artista

Los beneficios del ayuno. Hacia el bienestar físico y mental
Edgar Barrionuevo y David Moreno

Adopta un estilo de vida sano y equilibrado.
«¿Dejar de comer? ¡No! ¡Ni lo sueñes!». Esta suele ser la reacción más co-
mún que encontramos ante la sola mención de la palabra ayuno. Sin embar-
go, el ayuno tiene una base científica que demuestra que la práctica supervi-
sada por profesionales del ayuno puede depurar toxinas de nuestro cuerpo, 
colaborar a la desinflamación de los intestinos o mejorar el tránsito lento. 
Además previene la aparición de enfermedades cardiovasculares, cáncer o 
diabetes, entre otros beneficios que ayudan a poner a punto este preciado e 
intrincado mecanismo de relojería que es nuestro organismo.

200 pàg.
15,3 x 23 cm
Rústica amb solapes
18,95 € / 18,22 €
Distribució: 1 juny
978-84-9735-639-8 

292 pàg.
15,3 x 23 cm
Rústica amb solapes
22,95 € / 22,07 €
Distribució: 8 juny
978-84-9735-683-1

152 pàg.
15,3 x 23 cm
Rústica amb solapes
14,95 € / 14,37 €
Distribució: 1 juny
978-84-9735-610-7 

144 pàg.
13,5 x 21,5 cm
Rústica amb solapes
12,95 € / 12,45 €
Distribució: 8 juny
9788497356558 

2ª
EDICIÓN

Mejora

la memoria,

el lenguaje y 

tus habilidades 

motrices

¡Necesito 

cambiar!

2ª
EDICIÓN
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Cómo tratar con personas conflictivas 
Guia para reducir el estrés y mejorar las relaciones interpersonales
José Mª Acosta Vera

En la vida y en el trabajo, podemos encontrarnos con personas con las que 
resulta difícil relacionarse, y esto puede provocar tensión y situaciones difíciles 
que nos complican la vida. Este libro va dirigido a cualquier persona que trate 
con personas conflictivas, es decir, a todo el mundo. mundo. Ayudará a reducir 
y controlar el nivel de estrés que pueda generar cualquier persona conflictiva.

Net Positive 
Netamente Positivo: Cómo las empresas valientes prosperan 
dando más de lo que reciben
Paul Polman y Andrew Winston

El ex director general de Unilever, que aumentó la rentabilidad de sus accio-
nistas en un 300% al tiempo que aseguraba que la empresa se situaba en el 
número 1 del mundo en materia de sostenibilidad durante once años consecu-
tivos, ha revelado por primera vez cómo hacerlo.

Manual del controller (Edición revisada y ampliada)
Oriol Amat y Fernando Campa (Coordinadores)

Una visión completa y actual de la función del controller.
Un control de gestión excelente no garantiza el éxito, pero lo que es seguro es 
que con un control de gestión deficiente la probabilidad de fracaso empresa-
rial se maximiza. Sin duda, la persona responsable del control (controller) es 
fundamental para la buena marcha de una empresa. Este manual profundiza 
en los temas más relevantes que afectan al controller.

Manual de organización e ingeniería de la
producción y gestión de operaciones 
Lluís Cuatrecases

Esta obra abarca todo cuanto se refiere a la organización y gestión en el ám-
bito de la producción u operaciones llevadas a cabo de acuerdo con los más 
avanzados sistemas de gestión y abarcando todos los aspectos involucrados: 
ingeniería, modelos de gestión actualmente utilizados —especialmente el lean 
manufacturing—, diseño de los procesos y plantas de producción, etc.

160 pàg.
15,3 x 23 cm
Rústica
16,00 € / 15,38 €
Distribució: 8 juny
9788418464928 

378 pàg.
15,3 x 23 cm
Rústica
24,85 € / 23,89 €
Distribució: 8 juny
9788419212160 

 pàg.
  cm
Rústica
78,85 € / 75,82 €
Distribució: 8 juny
978-84-18464-10-2 

La historia de Trece 
Un paseo por la vida a través de la publicidad
Luiggi Sarrias Martí

Conocer mejor la publicidad a través de una novela.
Trece acaba de llegar a la ciudad. Es solo un niño preadolescente en su primer 
día de escuela. Allí, sin amigos y con mucha nostalgia, entabla conversación con 
un tipo al que puede ver desde el brezo de la escuela. Descubrirá que se trata 
de un profesor y creativo de publicidad con el que empezará una amistad du-
radera y misteriosa, ya que el profesor nunca le verá la cara ni sabrá quién es.

162 pàg.
13,5 x 21,5 cm
Rústica
16,85 € / 16,20 €
Distribució: 8 juny
9788418464966 

448 pàg.
17 x 24 cm
Rústica
28,85 € / 27,74 €
Distribució: 8 juny
9788418464904

2ª
EDICIÓN
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El cor més humil 
Valldeperes, estiu de 1938
Andrés Villa

Aquest projecte arrenca amb la troballa d’un centenar de cartes amagades du-
rant més de vuitanta anys a cal Jan de Valldeperes. Combinant documentació 
històrica i narració literària, l’autor dona veu a l’Angeleta, amb qui vivim el dia 
a dia de l’estiu de 1938. 

El moviment feminista cooperatiu 
L’Agrupació Femenina de Propaganda Cooperatista (1931-1939)
Marc Dalmau i Torvà i Mar Masip

La història de l’Agrupació Femenina de Propaganda Cooperatista és la crònica 
que glossa la trajectòria d’un conjunt d’humils dones obreres que s’organitzaren 
per vindicar el seu dret a un espai propi i conquerir la seva autonomia dins el 
moviment cooperatiu català.

Consciència lingüística i consciència nacional
a Catalunya durant la Renaixença (1833-1891) 
Irmela Neu. Traducció:  Ricard Wilshusen

Traducció de l’alemany del llibre escrit el 1989. Tracta de la reconstrucció de 
la consciència històrica catalana —i les evolucions i els canvis d’aquesta cons-
ciència. Un llibre que pot ajudar a comprendre els problemes actuals del català.

Flos sanctorum o Vides dels sants pares  
Legenda aurea en català. Volum 1-2
Marinela Garcia, Antoni Mas i Joan M. Perujo

Edició crítica i estudi introductori de la traducció catalana de la Legenda au-
rea compilada per Jacobus de Voragine en el segle XIII. Aquest és el primer 
de sis volums.

El Tinter, 169
120 pàg. (aprox.)
15,5 x 23,3 cm 
Rústica amb solapes
11,50 € / 11,06 € (aprox.)
Distribució: 22 juny
978-84-1356-198-1

Cooperativistes
Catalans, 36
104 pàg. (aprox.)
17 x 24 cm 
Rústica amb solapes
12,50 € / 12,10 € (aprox.)
Distribució: 15 juny
978-84-1356-195-0

La necròpolis medieval de l’Antic Hospital
del Coll de Balaguer
Aportacions des de l’arqueologia i l’antropologia
Núria Armentano i Oller i Isidre Pastor i Batalla

Aquest llibre recull els resultats de la intervenció arqueològica i l’estudi an-
tropològic de la necròpolis de l’Hospital del Coll de Balaguer a càrrec de 
l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, durant els treballs de res-
tauració de la torre i el pati l’any 2014.

Les Nostres Arrels, 16
120 pàg.
17 x 24 cm 
Rústica amb solapes
15,00 € / 14,42 € (aprox.)
Distribució: 1 juny
978-84-1356-193-6

Textos i Estudis de
Cultura Catalana, 254
416 pàg.
16 x 22 cm 
Rústica amb solapes
35,00 € / 33,65 €
Distribució: 29 juny
978-84-9191-229-3

Textos i Estudis de
Cultura Catalana, 251
304 pàg.
16 x 22 cm 
Rústica amb solapes
30,00 € / 28,85 €
Distribució: 1 juny
978-84-9191-215-6
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Un nou retrat de Santiago Rusiñol a través dels 
seus escrits a L’Esquella de la Torratxa 
Juan Carlos Rodríguez Esteban

El llibre mostra deu aspectes de Rusiñol força allunyats del mite que ell mateix 
va crear. Ens parla de la seva manera de ser i dels seus escrits.

El Noè del patrimoni artístic català.
Joaquim Folch i Torres durant la Guerra Civil  
Santos M. Mateos Rusillo

Joaquim Folch i Torres, un home al servei de les obres d’art del país.
Joaquim Folch i Torres era director general dels museus d’art de Barcelona 
quan va esclatar la Guerra Civil espanyola. Aquesta obra posa en valor la figura, 
no prou reconeguda, de Folch i Torres, un funcionari lleial al país i al seu patri-
moni, que va marxar a París acompanyant l’exili dels béns artístics traslladats 
per ser salvaguardats.

100 anys d’independentisme polític organitzat. 
Estat Català (1922-2022) 
Tomàs Callau, Frederic J. Porta, Fermí Rubiralta i Marc Santasusana

Una obra imprescindible per conèixer els darrers cent anys d’història de Catalunya.
Aquest llibre us endinsarà en la trajectòria centenària d’Estat Català, l’organització 
pionera de l’independentisme a Catalunya, des del seu naixement fins a l’actualitat, 
tot passant pels anys convulsos de la Dictadura de Primo de Rivera, els trepi-
dants fets de Prats de Molló i la duresa de la Guerra Civil fins als períodes obs-
curs de l’exili i del franquisme, les lluites internes i la revifalla dels darrers anys.

Barça i Catalunya (II). Temps de foscor 
Salva Torres

Salva Torres repassa la trajectòria del Barça, des de 1936, amb 
l’inici de la Guerra Civil, fins a la temporada 1960-1961. Una 
època en què el Barça, com un reflex més del que passava a 
Catalunya, va patir les conseqüències de la Guerra Civil i la re-
pressió franquista. 

Textos i Estudis de
Cultura Catalana, 253
480 pàg.
16 x 22 cm 
Rústica amb solapes
36,00 € / 34,62 €
Distribució: 1 juny
978-84-9191-229-3

Base Històrica, 182
216 pàg.
15,5 x 23,5 cm 
Rústica amb solapes
18,00 € / 17,30 €
Distribució: 22 juny
978-84-19007-20-9

La pàgina és la pell 
Estudis sobre Felícia Fuster
Francesco Ardolino i Lluïsa Julià (eds.)

Estudis sobre la poeta, pintora i traductora Felícia Fuster, una de les perso-
nalitats culturals més ignorades del Nou-cents. Cadascun dels participants hi 
aporta una contribució científica, una reflexió personal o un punt de vista origi-
nal, i tots han sabut tocar un o més dels vessants artístics de Fuster.  

Biblioteca
Serra d’Or, 526
120 pàg.
13 x 19 cm 
Rústica amb solapes
17,00 € / 16,35 €
Distribució: 29 juny
978-84-9191-231-6

Base Històrica, 183
216 pàg.
15,5 x 23,5 cm 
Rústica amb solapes
18,00 € / 17,30 €
Distribució: 22 juny
978-84-19007-21-6

Barça i Catalunya
256 pàg.
15,5 x 23,5 cm 
Rústica
14,00 € / 13,46 €
Distribució: 22 juny
978-84-19007-23-0

Pròleg del

President

Carles

Puigdemont
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Quin tràfec amb el monstre de l’armari!
Antoine Dole. Il·lustrador: Bruno Salamone 

El monstre del nostre protagonis-
ta comença a ocupar massa lloc a 
l’armari. On el podria instal·lar? 
A la bossa de mà de la mare? A 
l’armari de les galetes? Dins la 
seva orella? Quin tràfec! Amunt i 
avall per tota la casa.

10

INFANTIL

Somni d’una nit d’estiu
William Shakespeare. Adaptació: Jaume Policarpo 
Il·lustradors: Antoni Laveda i Enric Solbes

El bosc màgic és l’espai escollit per diversos enamorats per 
buscar refugi i llibertat. Però una nit d’estiu hi apareix Puck, el 
follet maliciós, proveït d’un poderós filtre d’amor amb el qual 
jugarà a confondre els amants creant equívocs molt divertits.

Els miserables
Victor Hugo. Traducció: Teresa Broseta. Il·lustradora: Elisa Ancori

Abans de convertir-se en un dels musicals més famosos del món, 
Els miserables ja s’havia alçat com un dels grans clàssics de la 
literatura universal. Ambientada en el París convuls del segle XIX 
i protagonitzada per una galeria inoblidable de personatges (Jean 
Valjean, Cosette, l’inspector Javert, Fantina…), és una d’aquelles 
novel·les que podem considerar totals.

M’entenc, però no sempre
Valentín Coronel. Il·lustradores: Nuria Rodríguez i Cristina Picazo

En la línia dels llibres anteriors de la col·lecció, aquest tracta amb 
sentit de l’humor un tema de gran importància social i d’enorme 
rellevància en l’adolescència: la salut mental. Com sempre, el lli-
bre s’estructura en diferents capítols que desenvolupen el tema, 
des de les bases fisiològiques i neurològiques de la psicologia fins 
als condicionants socials i emotius.

La Formiga Teatrera, 3
112 pàg. 13 cm x 20,5 cm
Rústica. 10,20 € / 9,08 €
Distribució: 15 juny
CAT:        CAS:
978-84-18592-72-0       978-84-9142-582-3

El Micalet Galàctic, 253
160 pàg.
13 x 20,5 cm 
Rústica
9,95 € / 9,57 €
Distribució: 15 juny
978-84-1358-271-9

L’Opinió Divergent, 4
148 pàg. 13 cm x 20,5 cm. Rústica
10,95 € / 10,53 €. Distribució: 22 juny
CAT:        CAS:
978-84-1358-294-8       978-84-9142-576-2

Com educar 
el monstre de 

l’armari
16,95 €

CAT:
978-84-17599-47-8

CAS:
978-84-9142-377-5

Àlbums il·lustrats, 111
32 pàg. 32,5 cm x 30 cm
Tapa dura.16,95 € / 16,30 €
Distribució: 8 juny
CAT:        CAS:
978-84-18592-68-3       978-84-9142-572-4
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La Barrufeta és un barrufet com els altres  
Falzar, Dalena i Culliford

Una aventura per aprendre a respectar les nostres diferències. 
A la Barrufeta li agradaria ser útil. Però els Barrufets no volen la seva aju-
da, s’estimen més regalar-li flors! La Barrufeta ja n’està farta. Per canviar 
les coses, té una idea divertida…

El Barrufet a qui només li agradaven les postres  
Falzar, Dalena i Culliford

Una aventura per aprendre a menjar de tot! 
Quan s’asseu a taula, el Barrufet Llaminer no té gana… Normal, ja 
s’ha cruspit totes les postres! «Això no pot ser», pensa el Gran Ba-
rrufet… El Barrufet Llaminer haurà de cuinar per a tot el poble!

Creixem amb
els Barrufets, 3
978-84-19007-24-7

Creixem amb
els Barrufets, 4
978-84-19007-25-4

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

Distribució: 22 juny

El meu Atles de dinosaures 
Gary Smethurst

A punt per conèixer el món dels dinosaures?
Descobreix el món fascinant dels dinosaures amb aquest mag-
nífic atles! Amb informació sobre els diferents dinosaures que van existir, 
magnífiques il.lustracions i fabuloses imatges.

El meu Atles del cos humà 
Gary Smethurst

A punt per a un fascinant viatge a l’interior del cos humà?
Descobreix el teu cos amb aquest magnífic atles, ple d’activitats divertides i 
amb meravelloses il.lustracions realistes. Coneixeràs les diferents funcions 
del cos, com funciona, com es defensa de les infeccions i com 
es desenvolupa.

El meu primer Atles, 1
978-84-18434-86-0

El meu primer Atles, 2
978-84-18434-87-7

UNITAT:
24 pàg.
21 x 29,6 cm
Rústica amb solapes
9,80 € / 9,42 €
Distribució: 22 juny

Ha arribat la neu
Scaramuix 

Ha arribat la neu al país del Fermí i la Valentina i els dos intrèpids ratolins 
no volen deixar escapar l’oportunitat de tirar-se en trineu des de dalt de la 
muntanya. Però, compte, sempre cal valorar els perills i la neu rellisca molt! 

És meu!  
Scaramuix 

La Valentina té un nino nou i li agrada molt portar-lo amb ella, però quan el 
veu el Fermí també el vol. La Valentina l’hi deixa però al cap d’una estona el 
Fermí hi perd l’interès i el llença.

Les aventures del
Fermí i la Valentina, 3
978-84-19007-18-6

Les aventures del
Fermí i la Valentina, 4
978-84-19007-19-3

UNITAT:
24 pàg.
18 x 18 cm
Tapa dura
11,40 € / 10,96 €
Distribució: 22 juny

Una col·lecció

que ajuda els 

infants a fer-se 

grans! 

Un recull d’aventures senzilles i divertides per als més petits de la casa.
Amb el Fermí i la Valentina, els infants descobriran el plaer de la lectura, aprendran 
valors bàsics per a la convivència i a reconèixer i gestionar les seves emocions.

Amb

nombrosos 

adhesius i

un pòster

gegant 
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M’estimes?
Laura Sala Belda. Il·lustrador: Ketterer Design

Un tornado ha succionat als nostres protagonistes: l’Alpaca Paca, 
el Peresós Queixós, la Marabunta Rodamón i la Flamenca Capi-
pota i, de sobte, es troben perduts en un lloc desconegut, on no 
coneixen ningú ni es coneixen entre ells. Però s’hauran d’ajudar 
per sobreviure i, sobretot, hauran d’aprendre a estimar-se.

Maria,
la trementinaire

14,00 €
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L’Izzy i la seva colla, 5
304 pàg. 13 x 19,8  cm
Rústica. 12,95 € / 12,45 €
Distribució: 15 juny
978-84-18288-37-1 

La maledicció de la cama trencada
Cap os real ha estat trencat durant la redacció 
d’aquest llibre
Pamela Butchart. Traducció: Scheherezade Surià López
Il·lustrador: Thomas Flintham

Ha arribat una gran desgràcia!
La Maisie s’ha trencat la cama practicant dansa extrema! Ara 
està a l’hospital i passen coses realment estranyes. Què són els 
sorolls misteriosos que senten? Qui fa moure la seva balena de 
peluix? Potser la seva cama està maleïda?
Definitivament, ho està! I tota la resta estan condemnats!

Maria, la perfumista
Dolors Salvador. Il·lustradora: Marta R. Gustems

La Maria ha canviat d’escola. Ha fet nous amics. A tots els 
agraden la natura, i la Maria, de plantes, en sap molt, perquè 
la mare i l’àvia eren trementinaires. La Clàudia, una de les 
seves noves amigues, vol aprendre a fer colònies i sabons.

Entrevista amb el Gegant de la Porra i la Geganta 
Francesc Domènech. Il·lustradora: Júlia Olivella

En aquesta ocasió, arriben el Gegant de la Porra i la Geganta, 
l’entranyable parella de Gegants de Valls. Un escriptor i una di-
buixant relacionats amb Valls, Francesc Domènech i Júlia Olive-
lla, fantasiegen al voltant d’una entrevista que una nena vol fer als 
seus ídols d’altura, i dels entrebancs amb què es troba. 

Guia d’ocells per a nois i noies 
Màrius Domingo de Pedro i Coia Dols Campanera

Aquesta guia vol ser la millor eina per endinsar-se en el món de 
l’ornitologia, de forma entenedora i amable. Presenta amb una clas-
sificació senzilla i de fàcil accés la majoria de les espècies que es troben al 
país, prioritzant les més freqüents i donant indicacions sobre quines es poden 
confondre i com podem evitar-ne la confusió. S’hi descriuen amb detall les 
espècies més representatives, il·lustrades amb magnífiques fotografies.

Els Contes de la Festa Major, 7
32 pàg. 24 x 17 cm.
Rústica. 7,90 € / 7,60 € (aprox.)
Distribució: 1 juny
978-84-1356-199-8 

Guies de camp per a nois
i noies, 4
176 pàg. 14,2 x 21 cm
Rústica amb solapes
19,50 € / 18,75 € (aprox.)
Distribució: 1 juny
978-84-1356-202-5

Fora de col·lecció
32 pàg.
24 x 20 cm
Tapa dura
13,50 € / 12,98 €
Distribució: 1 juny
978-84-1356-200-1

L’atac de les
cuineres dimoni

11,50 €
978-84-18288-26-5

El Trebinell, 5
60 pàg. (aprox.)
20 x 20 cm
Tapa dura
16,00 € / 15,38 €
Distribució: 15 juny
978-84-124306-7-7 

9788412224054

2a
EDICIÓ
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NO PARLARÀS MAI
UN BON CATALÀ 

18,00 €
978-84-9766-759-3

SOM DONES,SOM LINGÜISTES, 
SOM MOLTES I DIEM PROU

20,00 €
978-84-9766-742-5

AMOR I NO 
17,90 €

978-84-18197-46-8

UNA MORT MOLT DOLÇA 
16,90 €

978-84-19017-07-9

LA VOLTA DE L’OCA 
19,95 €

978-84-9026-187-3

INQUIETS
21,90 €

978-84-123981-1-3

L’ALTRA CASA 
17,90 €

978-84-123981-0-6

L’ÚLTIM AMOR
DE BABA DÚNIA 

16,90 €
978-84-949049-5-0
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LES NITS BLANQUES 
11,20 €

978-84-16139-66-8

ELOGI DE L’OMBRA
10,90 €

978-84-17214-35-7

LA PUNYALADA 
22,95 €

978-84-7226-894-4

ELS DIES BONS 
19,95 €

978-84-1358-211-5

AMFIBIS I RÈPTILS DE
CATALUNYA I LES ILLES 

5,00 €
978-84-9034-679-2

125 OCELLS DE CATALUNYA
QUE CAL CONEIXER 

5,00 €
978-84-9034-674-7

101 FLORS DE CAMP,
DE MARGES I VORES

DE CATALUNYA 
5,00 €

978-84-9034-841-3

101 BOLETS DE CATALUNYA
QUE CAL CONEIXER

5,00 €
978-84-9034-709-6
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ELS OCELLS 
13,90 €

978-84-1356-035-9

CATALUNYA: 50 EXCURSIONS 
A CASCADES I SALTS D’AIGUA

23,80 €
978-84-1356-017-5

CUINA SANA 
19,95 €

CAT: 978-84-1356-088-5

CAS: 978-84-18735-02-8

ESSÈNCIES 
18,00 €

978-84-124306-1-5

L’EMBOLIC 
14,90 €

978-84-18288-19-7

MARE
22,00 €

CAT: 978-84-15315-50-6

CAS: 978-84-9142-162-7

LES RECEPTES
DE L’ÀVIA ROSA 

12,50 €
978-84-1356-150-9

EL BATEC DEL BOSC 
12,00

978-84-1356-010-6



Indústria 64, entl 1a
08025 Barcelona
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info@xarxadellibres.cat
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