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VARIA
Camí del text
Ivette Nadal

Ivette Nadal poeta i cantautora, d’ençà del seu darrer llibre L’Àngel 
i la infermesa del pensament s’allunyà de les formes lligades a la 
cançó, i així segueix amb el seu nou poemari Camí del text. Poemes 
breus, quasi aforismes d’ençà que l’autora queda tocada pel món 
filosòfic i sobretot pel pensament del filòsof Josep Maria Esquirol.

Vell camí de l’esperit
Jordi Bilbeny

Un llibre de poemes que parla d’una vivència espiritual: la vida. La 
vida com a experiència, la vida com a viatge, la vida com a camí. 
Per això, les coses viscudes no són purament fets (fets objectiva-
bles, que es poden fotografiar i enganxar en un àlbum), sinó que 
cada experiència ve matisada i ampliada per la llum de l’ànima.

La cova del cor
Eduard Muntaner Perich

Aquests poemes són un descens a la cova del cor, el lloc on les 
paraules s’il·luminen, dansen, vibren, es recargolen i conformen 
els tres fils que ho entreteixeixen tot: sat, cit i ananda. Aquests fils 
són en veritat tres preguntes. Què és la realitat? Qui soc jo? Què és 
l’amor? Escriure poesia és davallar dins la cova del cor. 

L’abraçada dels cucs
Paula Llorens

Clara i Miquel comparteixen una habitació d’hospital en l’ala de 
psiquiatria. Els dos han volgut suïcidar-se i segueixen una teràpia 
per a recuperar les ganes de viure. Després de sorgir una amistat 
vertadera entre ells, rebran l’alta i començaran una nova vida.

Joana
Francesc Duch

La relació de parella aparentment consolidada entre en Dani i la 
Joana es trenca després de dotze anys. En tenen trenta-sis, i de 
cop, la vida se’ls capgira. La ruptura duu a la protagonista de la 
novel·la a un estat emocional turmentat que li impedeix refer-se, 
obstinada a no aixecar el cap, i ho deixa per a més endavant. 

Diari d’un inadaptat
Joan Soler Gómez

El protagonista, un personatge solitari i immers en la rutina, de-
cideix fer un curs de català, on es troba que ha d’escriure un diari, 
que el du a endinsar-se en el món que l’envolta. La novel·la gira 
al voltant de com un fet quotidià pot ajudar a fer-nos reflexionar 
sobre qüestions vitals.

Poesia
72 pàg.
11 x 18 cm
Rústica amb solapes
15,00 € / 14,42 €
Distribució: 31 agost
978-84-18693-07-6

Quaderns de la
Font del Cargol, 20
124 pàg. 15 x 23 cm
Rústica amb solapes
14,00 € / 13,46 €
Distribució: 31 agost
978-84-1356-201-8

Poesia, 28
110 pàg.
12 x 20,5 cm
Rústica amb solapes
15,00 € / 14,42 €
Distribució: 31 agost
978-84-124725-8-5

Bromera Teatre, 88
128 pàg.
13 x 20,5 cm
Rústica
11,95 € / 11,49 €
Distribució: 14 setembre
978-84-1358-361-7

Notes de color, 115
128 pàg.
15,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
12,80 € / 12,31 €
Distribució: 31 agost
978-84-1356-210-0

Narrativa, 29
80 pàg. (aprox.)
15,5 x 23,3 cm
Rústica
13,20 € / 12,69 €
Distribució: 14 setembre
978-84-16342-55-6

XXXIX Premi de Narrativa de la Ribera d’Ebre
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LA MEMÒRIA MÉS SECRETA
DELS HOMES 
Mohamed Mbougar Sarr. Traducció: Oriol Valls  

L’any 2018, Diégane Latyr Faye, un jove escriptor senegalès, descobreix a París 
un llibre llegendari: El laberint de la inhumanitat, publicat el 1938. Ningú no sap 
què li va passar al seu autor, T. C. Elimane, a qui havien anomenat el «Rimbaud 
negre» després que la publicació del llibre provoqués un bon escàndol en la 
societat de l’època. Diégane queda fascinat i decideix 
buscar el rastre del misteriós autor. Durant la recer-
ca viatjarà a diversos països, i també es veurà obli-
gat a revisar algunes grans tragèdies de la història, 
com ara el colonialisme i l’Holocaust. 
Amb La memòria més secreta dels homes, 
l’escriptor senegalès, a qui alguns ja anomenen 
el «Bolaño africà» per la influència que ell mateix 
reconeix que ha tingut l’escriptor xilè en la seva 
obra, reflexiona sobre temes com ara la difícil tria 
entre viure i escriure o el desig de superar la con-
frontació entre Àfrica i Occident, i, per damunt de 
tot, és un homenatge al poder de la literatura.

Ficció, 38
460 pàg.
14 x 22 cm
Rústica amb solapes
22,90 € / 22,02 €
Distribució: 31 agost
9788417353421

Dolor
Zeruya Shalev. Traducció: Roser Lluch i Oms

Deu anys després que fos greument ferida en un atac terrorista a Israel, 
el dolor turmenta de nou l’Iris. Però això no és tot: l’Eitan, el seu amor de 
joventut, també torna a la seva vida. Tot i que la seva relació va acabar fa 
molts anys, va quedar més profundament ferida quan ell la va deixar que pel 
terrorista suïcida que es va fer explotar al seu costat. El matrimoni de l’Iris 
està estancat. Els seus dos fills han crescut i són gairebé independents; 
ella s’ha convertit en una directora d’escola molt implicada i amb èxit. Ara, 
després d’anys sense passió ni alegria, l’Eitan torna a aparèixer a la seva 
vida. Sobre com poden tornar les passions antigues, posant a prova la nos-
tra capacitat per decidir sobre allò que és més essencial a la nostra vida.

La promesa
Damon Galgut. Traducció: Àfrica Rubiés Mirabet

Els Swart són una família sud-africana blanca propietaris d’una granja als 
afores de Pretòria. La generació més jove, l’Anton i l’Amor, detesten tot el 
que representa la seva família, sobretot la promesa incomplerta a la dona 
negra que va treballar per a ells tota la vida. Després d’anys de servei, 
a la Salomé se li va prometre una casa pròpia, una terra pròpia..., però 
d’alguna manera, a mesura que passen les dècades, i que el país evolu-
ciona de les antigues divisions a la nova societat anomenada més justa, 
aquesta promesa continua sense complir-se. Una novel·La sobre la crisi 
real d’un país on la segregació legalitzada potser s’ha acabat, però en què 
la tràgica divisió entre dos grups de persones encara es manté molt vigent.

288 pàg. (aprox.)
14 x 21 cm. Rústica
20,50 € / 19,71 €
Distribució: 14 setembre
978-84-123981-6-8

Premi
Goncourt

2021

Premi
Booker Prize 2021

360 pàg.
14 x 21 cm. Rústica
19,90 € / 19,13 €
Distribució: 14 setembre
978-84-123981-7-5

«Aquesta és,

sens dubte,

una de les millors 

novel·les de l’any.»

The Times 

«La màgia de

Zeruya Shalev

transforma el dol no 

resolt i les ferides no 

reconegudes en un

nou renaixement.»

Livres Hebdo
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Tast de clàssics
468 pàg. 15 x 21 cm
Rústica amb solapes
24,95 € / 23,99 €
Distribució: 31 agost
978-84-7226-906-4

Curial e Güelfa 
Anònim. Traducció: Lluís-Anton Baulenas

Curial e Güelfa és una novel·la escrita a mitjan 
segle xv per un autor del qual desconeixem el 
nom. L’obra narra les aventures cavalleresques 
i sentimentals de Curial, nascut en una família 
humil del nord d’Itàlia, que de ben jove se’n va 
a la cort del marquès de Montferrat. Allà co-
neix la jove vídua Güelfa, senyora de Milà, que 
esdevindrà la seva protectora i enamorada.

Els nostres autors, 22
248 pàg. 13 x 20,5 cm
Rústica
12,95 € / 12,45 €
Distribució: 21 setembre
978-84-1358-342-6

Ravals
Montserrat Morera Escarré  

Són tants els ravals del Raval… Així ho veu la Mar Church 
–abans Mar Coll i Borràs– quan torna a Barcelona al cap de 
mitja vida a Londres. En Paul, el seu marit, es recupera d’una 
malaltia i es volen vendre el pis familiar del carrer Hospital 
per a comprar-se una casa a Anglaterra. Mentre recorre el 
barri, evoca el passat familiar: la guerra civil i la repressió, 
la seva joventut i les reivindicacions democràtiques, els pri-
mers amors, la universitat, el treball com a comare a Lon-
dres, el matrimoni… Però alhora es retroba amb amigues i 
coneix noves persones que canvien la seva mirada sobre la 
ciutat. Ambientada en un llarg lapse de temps, que culmina 
en els atemptats de 2017, Ravals afronta les transformacions 
urbanístiques i socials d’aquest barri, però, per damunt de 
tot, aporta una visió honesta de les persones que l’habiten i 
l’habitaran, sense falses nostàlgies ni ingenuïtats de futur.

L’Eclèctica, 334
280 pàg.
15,5 x 23,2 cm
Rústica amb solapes
20,95 € / 20,14 €
Distribució: 31 agost
978-84-1358-360-0

Els dies sense fi
Jaume Benavente

Barcelona. Primavera de 2020. Confinament per la pandèmia del co-
ronavirus. El protagonista, el propi Jaume Benavente, l’autor de la 
novel·la, té coronavirus i el seu fill, Edgar, el trasllada fins a l’Hospital 
de la Vall d’Hebron. Maria, la seva dona, també està contagiada i ha 
anat a l’hospital, convençuda pel seu fill menut, Biel. Els dos estan 
ingressats a la mateixa habitació i amb pneumònia a causa del virus. 
Després d’uns dies, tornen a casa, però el confinament continua. A 
partir d’aquest moment la novel·la es converteix en un diari de con-
finament, amb un to costumista, on el narrador explicarà les seves 
rutines, els seus sentiments i els seus pensaments interns. 

L’Eclèctica, 333
208 pàg.
15,5 x 23,2  cm
Rústica ambsolapes
20,95 € / 20,14 €
Distribució: 31 agost
978-84-1358-359-4

Curial i Güelfa 
Introducció:
Salvador Vendrell

Aquesta versió actualitza-
da inclou una introducció 
en la qual s’explica el can-
vi en l’autoria de l’obra, 
que ara s’atribueix a Enye-
go d’Àvalos.

+ INFO:

+ INFO:

Versió íntegra,

en un sol volum i

en català actual
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CONTRA LA NOSTÀLGIA 
Maria Canelles Trabal

El llarg retorn a casa, a ella mateixa.
«Ha mort la mare. La tinta és blava. Feia tant temps que no escrivia 
a mà que havia oblidat la meva lletra.» Així arrenca aquesta excep-
cional novel·la que pren cos i s’escriu durant el trajecte que la Meri 
fa entre la ciutat de Syracuse (Nova York), on és professora universi-
tària, i Sabadell. Fa quaranta anys que és lluny de casa i de la famí-
lia: la mare, ara morta, i les seves dues germanes. Durant dècades 
s’ha mantingut al marge de records i absències gràcies a un exercici 
ferri contra la nostàlgia, però la mort sembla haver desvetllat dins 
seu la veu de la mare i els múltiples ressons, els anys d’estudiant a 
Londres, els jocs infantils amb les germanes, les cicatrius inesbo-
rrables que li ha deixat la vida... 
En el seu debut, amb un estil captivador, Maria Canelles ha trenat 
una novel·la que, traçant línies de punt a punt, dibuixa una vida mar-
cada per les traïcions, fins al punt que aquest viatge de retorn posa 
en qüestió la seva mateixa identitat i on, per a ella, és casa seva: 
«Mai he sentit nostàlgia. No sabria on tornar.»

Rústica amb solapes 
17,90 € / 17,21 €
Distribució: 31 agost
978-84-19017-25-3

Narratives, 144
240 pàg. (aprox.)
13,8 x 21,3 cm

AMOR  
Manel Castromil

L’estranya calma abans de la tempesta.
Un matrimoni gran passa uns dies de vacances a la casa familiar, 
en un poblet del Pirineu a tocar de l’Aragó. Sense fills, han viscut 
45 anys d’amor i intimitat. Tots dos són professors de Llengua i Li-
teratura Catalanes a secundària i tenen la jubilació a prop. Ara, ell 
comença a sentir el vertigen de l’envelliment i el buit que el futur 
—minvant— li obre al davant, i un cert decandiment, i una certa con-
fusió mental, i un estranyament vital... 
I és ell —la seva mirada, la seva ment— qui ens narra amb detall les 
24 hores que condueixen al desenllaç, perquè ell sap que, per amor, 
justament per amor, la seva relació exigeix un final.
«No és bo estimar tant, penso. Què faré amb tot el temps?, em demano. 
Ella apareix al meu costat amb el licor i dos gotets. T’acompanyo, em 
diu. I s’asseu. Observo les seves mans obrint l’ampolla […] Mans que 
teclegen, mans que escriuen; mans que pentinen, que cuinen, que ren-
ten. […] Seré capaç de fer-ho?, em pregunto. Hauré de ser-ho, penso.»

Rústica amb solapes 
17,90 € / 17,21 €
Distribució: 31 agost
978-84-19017-26-0
 

Narratives, 145
256 pàg. (aprox.)
13,8 x 21,3 cm

XXXII Premi Ciutat de Tarragona de novel·la Pin i Soler

Una nova

i brillant veu

literària
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LA PARAULA PER VERMELL
Jon McGregor. Traducció: Ferran Ràfols Gesa 

Una història profunda d’un novel·lista excepcional.
Al cor de l’Antàrtida tres membres d’una expedi-
ció de recerca queden separats per una tempes-
ta imprevista, amb tràgiques conseqüències. Un 
d’ells, el veterà de l’exploració antàrtica Robert 

Doc Wright creu saber què va passar i per què tot va 
acabar malament, però com a seqüela d’un atac de cor 

en aquelles terribles condicions ara té escassa mobilitat i una 
afàsia que li ha fet perdre la capacitat de comunicar-se.

Narratives, 148
288 pàg. (aprox.)
13,8 x 21,3 cm

978-84-19017-30-7Rústica amb solapes
19,90 € / 19,13 € (aprox.)
Distribució: 28 setembre

Embassament 13
19,90 €

978-84-17214-77-7

PURA PASSIÓ 
Annie Ernaux. Traducció: Valèria Gaillard 

La follia que ens capgira la vida.
En aquesta narració directa i vibrant, Annie Ernaux fa la crònica d’un 
enamorament apassionat en la seva edat madura. I ho fa, com és habi-
tual en ella, capbussant-se en els seus records i relatant-los amb to-
tal transparència, servint-se d’una escriptura sòbria i precisa. Durant 
dos anys no farà altra cosa que esperar les trucades d’A., un diplomàtic 
de l’Est amb un cert aire a Alain Delon, amb el qual torna a sentir 
aquella follia emocional, física i intel·lectual que anomenem passió. 

L’ESDEVENIMENT 
Annie Ernaux. Traducció: Valèria Gaillard 

Un testimoni colpidor.
Quan Annie Ernaux va quedar-se embarassada als 23 anys va tenir clar que no era el que 
volia. En aquest relat, rememora una de les experiències més trasbalsadores i contro-
vertides que pot viure una dona, un esdeveniment que transcendeix el cos: l’avortament 
en una societat que el penalitza (alhora tabú i delicte). Amb la seva prosa lúcida i incisiva 
Ernaux explora els sentiments de soledat, por i estigma a què va haver d’enfrontar-se 
aleshores, i ho fa de forma íntima però sense edulcorants. 

Narratives, 147
144 pàg. (aprox.)
13,8 x 21,3 cm

978-84-19017-28-4Rústica amb solapes
15,00 € / 14,42 € (aprox.)
Distribució: 7 setembre

Memòria de noia
17,50 €

978-84-18197-06-2

Narratives, 146
112 pàg. (aprox.)
13,8 x 21,3 cm

978-84-19017-27-7Rústica amb solapes
  € (aprox.)
Distribució: 7 setembre

«Tan

commovedora

i delicada,

tan aterridora

 i inquietant.»

Maggie O’Farrell 
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Les noies de camp
Edna O’Brien. Traducció: Aurora Ballester 

La Caithleen i la Baba, amigues de la infantesa [malgrat 
les seves diferències socials], estan a punt de fer el pas de 
l’adolescència a la vida adulta i somien volar del seu món petit 
i tancat a un de més ampli, conèixer l’amor, els luxes, l’alcohol 
i, per sobre de tot, la diversió. Som en un poble d’Irlanda entre 
els anys 50 i 60 del segle XX.
Amb una innocència astuta malgrat la seva inexperiència, les 
noies sobreviuen al seu pas per un internat de monges catòli-
ques i fan el salt cap a la gran ciutat on malden per mantenir 
la seva relació complexa. La Caithleen, somiadora i romàn-
tica, aspira a l’amor autèntic, mentre que la Baba vol gaudir 
la vida d’una noia soltera. Malgrat que les dues amigues em-
prenen juntes el viatge cap a la gran ciutat amb el somni de 
conquerir el món, cadascuna haurà de seguir el seu camí.

L’illa Roja de narrativa, 13
15 x 21 cm
Rústica amb solapes
19,00 € / 18,27 €
Distribució: 31 agost
978-84-124306-8-4

La fabricanta
Novel·la de costums barcelonines (1860-1875)  

Dolors Monserdà. Edició: Gemma Bartolí. Introducció: Carme Mas 

La Fabricanta és la primera novel·la urbana escrita en català per 
una dona, Dolors Monserdà, una de les primeres feministes. Mon-
serdà escriu sobre les dones i per a les dones, i signa també com a 
dona, amb el seu nom real —Caterina Albert, 24 anys més jove que 
Monserdà, signava com a Víctor Català—, fent gala d’una valentia 
sense precedents en una època en què les dones només eren tolera-
des en la literatura si escrivien poesia lírica. La Fabricanta, la millor 
novel·la de Monserdà, és un testimoni històric de la Barcelona del 
segle XIX en què van prosperar les fàbriques tèxtils i del paper clau 
que hi van tenir les dones, normalment silenciat. Es basa en perso-
nes reals, concretament en els propietaris de la fàbrica Vilumara.

Imprescindibles.
Biblioteca de Clàssics 
Catalans, 4
232 pàg. 15 x 21 cm
Tapa dura, cosida, amb 
guardes i amb capçades
i punt de llibre de tela
22,95 € / 22,07 €
Distribució: 7 setembre
978-84-7226-907-1

Sol de nit
Emma Martí

Barcelona anys 60. La Consol, mare de família entregada, enveja 
l’Olga, l’amiga soltera, quan li explica que ha iniciat una aventura 
amb un company. A partir d’aquell moment la Consol fa una es-
calada fins a aconseguir superar l’Olga. Poc a poc, fa una meta-
morfosi.

Als afores
Montse Milan Moliné

L’amistat entre dues joves que desperta les sospites del veïnat, 
una gallina que fa perillar l’imaginari esglaó social d’una família o 
una prostituta que amaga un dolorós secret són alguns dels punts 
de partida d’aquest intens recull de contes.

Voliac, 76   
140 pàg.
14 x 24 cm
Rústica amb solapes
15,50 € / 14,90 €
Distribució: 31 agost
978-84-124725-6-1  

Voliac, 77  
270 pàg.
14 x 21 cm
Rústica amb solapes
18,00 € / 17,31 €
Distribució: 31 agost
978-84-124725-9-2  

Per primera

vegada en català

la gran autora de

la literatura

irlandesa
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L’eclosió de les esquerres independentistes
El sobiranisme d’esquerres a Catalunya, el País Basc i Galícia
Andreu Pujol Mas i Silvio Falcón

L’anàlisi de l’evolució històrica de l’aposta estratègica de les tres forces 
de referència de les esquerres nacionals al País Basc, Galícia i Catalunya. 
Una anàlisi comparativa que permet identificar les diferències i coinci-
dències entre Euskal Herria Bildu, el Bloc Nacionalista Gallec i Esquerra 
Republicana de Catalunya, amb la voluntat de construir un projecte social 
i polític en clau d’esquerra nacional. 

El Fil d’Ariadna, 130
156 pàg. (aprox.)
13,8 x 21,3 cm
Rústica amb solapes
16,00 € / 15,38 € (aprox.)
Distribució: 21 setembre
978-84-19017-29-1

Rodoreda és un mapa (títol provisonal) 
Viatges, faules i lectures
Mercè Ibarz

Amb Rodoreda és un mapa, Mercè Ibarz, fa un itenerari per la seva me-
mòria personal , cultural i col·lectiva. A partir de la lectura de les obres de 
Rodoreda, Ibarz desplega «set tombs per la imaginació lectora i pels re-
volts de l’ofici d’escriure» i escriu una autèntica memòria d’aprenentatges 
en què tant ens parla de Calvino, de Natàlia Ginzburg, d’Anna Murià; de 
la Barcelona dels anys 20; de Led Zeppelin; d’un viatge a París; del retorn 
dels exiliats; de la tragèdia de la guerra; de les mirades que van (i han) de 
suportar les dones creadores (i les dones en general)… 

Mirades, 1 (nom provisional)
120 pàg.
14 x 19 cm
Rústica amb solapes
16,95 € / 16,30 €
Distribució: 7 setembre
978-84-7226-908-8

Col·lectiva75. Idees i coordenades per una cultura a Mataró
Eloi Aymerich i Casas

L’assaig Col·lectiva75 és una reflexió sobre la vigència de l’art presencial i els projec-
tes comunitaris i col·lectius davant el desafiament de la cultura digital i l’hegemonia 
mercantilista. Un text a cavall entre el dietari personal, la memòria col·lectiva i una 
Viquipèdia analògica de quilòmetre zero. Un manifest de 75 idees que es posiciona a 
favor de la pluralitat i proposa un esdevenir cultural sostenible per a Mataró. 

Entrevol
172 pàg.
12 x 18,5 cm
Rústica amb solapes
16,50 € / 15,87 €
Distribució: 31 agost
9788412472578 

Les dones i la literatura catalana
Elisabeth Russell, Maria Antònia Oliver, Maria Mercè Marçal, Carme Riera
i Margarida Aritzeta. Pròleg: Anna Murià. Introducció: Georgina Monge

Aquest llibre recull les conferències sobre dona i literatura pronuncia-
des, a principis dels 80, per algunes de les escriptores catalanes més 
destacades de l’època: Riera, Marçal, Oliver i Aritzeta. A més, incorpora 
l’estudi introductori d’Elisabeth Russell i un pròleg d’Anna Murià.
S’hi parla de diversos temes que el feminisme ha plantejat envers la lite-
ratura: l’accés de les dones a l’escriptura, la recepció dels seus escrits, 
la discriminació de les dones escriptores i la situació de la literatura es-
crita per dones a Catalunya.

11 x 17 cm.
Rústica
13,00 € / 12.50 €
Distribució: 14 setembre
978-84-124997-4-2

Premi Irla d’Assaig Breu 2022

Primer

volum de la

 nova col·lecció

Mirades
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L’INTENS RESPIRAR DELS ARBRES
De quina manera els arbres aprenen
a fer front al canvi climàtic i com ens
poden salvar els boscos, si els deixem
Peter Wohlleben 
Traducció: Laura Patricio

Tenen els arbres la capacitat d’aprendre? Són ca-
paços d’adaptar-se a canvis com ara la pujada de 
temperatures o la sequera per tal d’assegurar-se 
la supervivència? Podria ser que fins i tot trans-
metin els coneixements i l’experiència adquirits a 
la descendència a mode de preparació enfront de 
l’escalfament global?
El canvi climàtic no és pas l’única font de proble-
mes dels arbres. Peter Wohlleben confronta de 
manera implacable la saviesa de la naturalesa 
a la vulneració massiva a la qual tant els lobbys 
forestals com la gestió política la sotmeten.

Rústica amb solapes 
12,50 € / 12,02 € (aprox.)
Distribució: 28 setembre
978-84-1356-208-7

La Mandràgora, 12
224 pàg. (aprox.)
15,5 x 23,3 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 descobreix com de difícil, divers 
i atraient és l’ofici de pescar a la Costa Brava. Aquest pai-
satge 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 recep-

tes inspirades tant en la innovació 
gastronòmica com en la memòria de 
la gent de mar. Un llibre que ens es-
timula a conèixer, a triar, a cuinar i a 

assaborir la mar bé.

Rústica amb solapes 
18,50 € / 17,79 €
Distribució: 31 agost
978-84-1356-184-4
 

Sensacions, 18
128 pàg.
17 x 24 cm

La vida secreta
dels arbres

12,50 €
978-84-9034-890-1

100.000

exemplars

venuts a

Alemanya

Anunciat

a TV3
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100 CURIOSITATS DEL TEU COS
Enrique de Madaria i Daniel Closa  

Tots coneixem el propi cos. En sabem les 
capacitats i les limitacions i potser recor-
dem el que vàrem aprendre a l’escola so-
bre òrgans i teixits. Però tot això només és 
una aproximació a l’extraordinària màqui-
na biològica que representa el cos humà. 
En aquest llibre trobareu detalls de les 
fascinants adaptacions que ens permeten 
fer coses en les quals no hi acostumem a 
pensar. Des de la relació entre els ossets 
de l’oïda i les mandíbules dels taurons fins 
als sistemes que fem servir per digerir el menjar sense digerir-nos 
nosaltres mateixos. Descobrir els secrets amagats del cos humà ens 
ajuda a entendre’ns millor a nosaltres mateixos i ens permet fer una 
ullada propera a aquest fenomen extraordinari que és la vida.

Operació Tecla
Una història de poder
Joan Carles Blanch

Operació Tecla és una història de poder, on realitat i ficció es barregen per expli-
car una maniobra cuinada a foc lent durant segles que arrela en una societat, un 
territori, una província eclesiàstica i un regne.

Associació de Concerts de Reus 1921-2021,
cent anys de música
Enric Tricaz Martín

El llibre pretén explicar la gran o petita història de l’Associació de Concerts de 
Reus. Han actuat a Reus grans artistes, com Pau Casals, Montserrat Caballé, 
Arthur Rubinstein, de la mà de l’associació reusenca, la qual durant un segle ha 
portat el món de la música com a bandera cultural de la ciutat.

Fora de col·lecció
128 pàg. (aprox.)
21,5 x 31,5 cm
Rústica amb solapes
21,00 € / 20,19
Distribució: 14 setembre
978-84-1356-216-2 

El Tinter, 170
320 pàg. (aprox.)
15,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
19,90 € / 19,13 € (aprox.)
Distribució: 14 setembre
978-84-1356-209-4 

De 100 en 100, 73
216 pàg. (aprox.)
15,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
15,60 € / 15,00 € (aprox.)
Distribució: 21 setembre
978-84-1356-203-2 

101 Plantes medicinals i aromàtiques silvestres 
de Catalunya que cal conèixer
Toni Llobet i Imma Espel

Les plantes remeieres, amb aplicacions medicinals i tot sovint també amb quali-
tats aromàtiques i usos gastronòmics, formen part del nostre patrimoni natural 
i etnogràfic. El nombre i varietat d’espècies amb aquestes qualitats és enorme 
en un país com el nostre. En aquesta guia s’hi han recollit 101 espècies silves-
tres que cal conèixer, d’entre les que creixen espontàniament al camp i al bosc.

Miniguia de camp
16 pàg.
12,5 x 20 cm
Desplegable plastificat
5,00 € / 4,81 €
Distribució: 21 setembre
978-84-1356-220-9 
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Rústica amb solapes
18,00 € / 17,31 €
Distribució: 7 setembre

Punts de vista, s/n
188 pàg.
14 x 21,5 cm

Qui ha de salvar el català?
Crònica d’un professor de secundària
Xavier Gual

Els professors de català són sempre al punt de mira. Tothom diu que tenen massa vacances, 
que adoctrinen els nens, que els falta vocació, que la immersió lingüística no existeix o que 
no fan prou per la llengua... I la realitat social tampoc no millora, es canvia el model educatiu 
cada tres anys, ha baixat el nombre de catalanoparlants i les generacions joves no creuen 
que sigui una llengua útil. Però què en pensen, els mestres? 
Xavier Gual, professor de secundària i escriptor, se sincera amb aquest llibre. Explica, amb 
estil directe i desenfadat, el desemparament dels docents, el dia a dia, els problemes i les 
friccions d’identitat a l’aula, però, alhora, aporta solucions i vies de millora.

978-84-9766-778-4

Rústica amb solapes
24,00 € / 23,08 € (aprox.)
Distribució: 31 agost

Busca-raons, 13
         pàg.
15 x 21 cm

Atles de l’oblit
Exploradors i pioners silenciats per la història
Eduard Niubó. Pròleg: Albert Bosch Riera. Il·lustrador: David Granato

La història dels descobriments geogràfics és plena d’exploradors que amb prou feines co-
neixem, però que ens han canviat la imatge del món. Molts d’aquests, amb les aventures més 
sorprenents, sovint queden oblidats sota el relat dels conqueridors que els han seguit, o a 
l’ombra dels seus líders. Però des dels mapes més antics de la prehistòria fins a les últimes 
troballes d’expedicions perdudes, la descoberta del món és plena de nàufrags, mariners, 
fugitius, esclaus... noms de gent modesta que calia rescatar abans no 
acabin ofegats sota la marea de la història oficial.

978-84-124306-9-1

Rústica amb solapes
21,00 € / 20,19 €
Distribució: 5 setembre

Educació i família, s/n
252 pàg.
14 x 21,5 cm

978-84-9766-777-7

Què vols ser?
Orientació amb joves per a un futur verd i compromès
Màrius Martínez

Sabem posar-nos en la pell dels joves i adolescents? Sabem entendre’ls? En plena etapa de 
descobriments, de novetats i, potser, de trasbalsos, han de començar a escollir com volen 
viure i ens necessitaran al seu costat.
Aquest llibre dona les claus per acompanyar-los en aquest procés, remarca la importància 
que hi té el context més immediat —la família, els companys, l’escola—, i ens fa prendre 
consciència de problemes, com el canvi climàtic o el creixement econòmic continuat, que els 
condicionaran el futur. Mitjançant l’escolta activa, l’empatia i el diàleg, els orientadors i els 
professionals de l’educació han de crear un model basat en el compromís amb la comunitat.
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Vària, 391
104 pàg.
16 x 21,5 cm
Rústica
23,00 € / 22,12 €
Distribució: 7 setembre
978-84-9191-234-7 

Un artista anomenat Picasso
Óscar Carreño. Adaptació: Lectura Fàcil

Breu biografia de Picasso que incideix en 
la seva vinculació amb Catalunya i Barce-
lona. Il·lustrat amb quadres de l’artista i 
amb fotografies. El llibre està redactat se-
guint les normes de Lectura Fàcil. 

50 homilies i el seu context
Bernabé Dalmau

L’autor, en el seu 50è aniversari de l’ordenació de prevere, ha 
seleccionat un recull de 50 homilies seves, una de cada any, 
acompanyades d’un petit davantal que els dona context. 
Bernabé Dalmau és monjo de Montserrat i autor de diversos 
llibres d’espiritualitat.

Saurí, 201
160 pàg.
13,5 x 19 cm
Rústica
15,00 € / 14,42 €
Distribució: 21 setembre
978-84-9191-237-8 

A la Ciutat dels llibres. Sisena sèrie
Josep Massot i Muntaner

Conté deu capítols, en bona part inèdits, la majoria referents 
a personatges importants relacionats amb la cultura catalana 
del segle XX: el catalanòfil francès Alfred Morel-Fatio, el ca-
putxí pare Miquel d’Esplugues i la seva relació amb Lluís Ni-
colau d’Olwer, el monjo de Montserrat Bonaventura Ubach, i 
l’historiador Ferran Soldevila, entre d’altres.

Josep Aragay
Articles de combat a la premsa noucentista (1915-1934)
Xavier Castanyer i Angelet

El pintor Josep Aragay va destacar com a teoritzador del Nou-
centisme amb la publicació d’articles, conferències, assaigs i 
crítiques d’art. També es dedicà a combatre els artistes de la ge-
neració anterior i els pintors d’avantguarda, cosa que el posicionà 
com un dels autors més bel·ligerants del Noucentisme.

Textos i Estudis de
Cultura Catalana, 255
280 pàg.
16 x 22 cm
Rústica
27,00 € / 25,96 €
Distribució: 7 setembre
978-84-9191-236-1 

Biblioteca Serra d’Or, 527
284 pàg.
13 x 19 cm
Rústica
22,00 € / 21,15 €
Distribució: 14 setembre
978-84-9191-233-0 

Paula, Eustòquia i la duquessa de Gandia
Traduccions antigues d’obres de sant Jeroni sobre comportament femení
Tomàs Martínez Romero

Aquest volum pretén completar el nostre coneixement de les 
traduccions al català d’obres reals o assignades a sant Jeroni 
realitzades durant els segles XIV-XVI.

Biblioteca              978-84-9191-232-3
Sanchis Guarner, 98   
276 pàg.
13,5 x 19,5 cm. Rústica
20,00 € / 19,23 €
Distribució: 7 setembre  

60è

aniversari del

Museu Picasso

de Barcelona
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Montserrat, 1789
L’àlbum de dibuixos de
Pere Pau Montaña i Francesc Renart
Núria Llorens Moreno

L’estiu de 1789, al pintor Pere Pau Muntanya i a l’arquitecte 
Francesc Renart els van encarregar tota una sèrie de di-
buixos de la muntanya de Montserrat per il·lustrar un llibre 
de geografia. El llibre no s’acabà publicant, però s’ha con-
servat un volum considerable de documentació relacionada 
amb el projecte editorial. 

Dones sàvies
Herbolàries, llevadores, infermeres, metgesses...
Elisenda Albertí

Dones sàvies explica la història d’algunes dones que 
entre els segles XV i XX van desafiar les normes 
establertes per exercir la seva activitat, ha-
vent de superar les limitacions que la societat 
els imposava a causa del seu sexe. Veurem 
acusades de bruixaria, herbolàries, tremen-
tinaires, guaridores, remeieres, infermeres, 
llevadores, metgesses, doctores... dones sàvies 
que van dedicar la seva vida a ajudar els més febles 
i desvalguts.

Pedres bruixes i gorgs embruixats
de Catalunya
Cristina Puig. Il·lustrador: Xavier Piñas 

Al present llibre trobareu llegendes de bruixes vincu-
lades a diversos indrets de la geografia catalana, 

com són gorgs i pedres (dòlmens, menhirs...), la 
majoria dels quals podeu visitar. Totes aquestes 
històries formen part de la cultura catalana i de 
l’imaginari popular. La seva lectura no té sols 
l’objectiu d’entretenir, sinó també de divulgar, ja 

que pretén donar a conèixer aquests llocs on suc-
ceeix l’acció d’una sèrie de llegendes que formen 

part de l’imaginari popular.

Orígens, 37
214 pàg.
15 x 23  cm
Rústica amb solapes
20,00 € / 19,23 €
Distribució: 7 setembre
9788472461826 

68 pàg. (aprox.)
23,5 x 15,5 cm
Rústica
14,00 € / 13,46 €
Distribució: 7 setembre
978-84-19007-34-6 

Tapa dura 
150,00 € / 144,23 €
Distribució: 7 setembre
978-84-9191-228-6
 

Selecta, 14
208 pàg.
30 x 27 cm

Per

descobrir

la vida

d’unes dones

desconegudes

Viatja a

la Catalunya

màgica amb

les llegendes

de bruixes de

casa nostra!
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Construye tu elevator pitch
Vender tu idea en menos de sesenta segundos 
César Piqueras

El elevator pitch, ese famoso “discurso del ascensor”, en el que tenemos solamen-
te unos sesenta segundos para conquistar a nuestro interlocutor, es la clave. En 
este libro aprenderás a diseñar un elevator pitch de extraordinaria calidad, siendo 
efectivo en cada una de sus fases. El método APRUEBA, diseñado por el autor, es 
una excelente herramienta para que esos segundos puedan tener el mejor resulta-
do, logrando que tus potenciales clientes, socios o inversores queden maravillados 
y compren tus ideas.

La guía completa para la venta de opciones
Cómo conseguir excelentes rendimientos en
mercados alcistas y bajistas, e incluso estables 
James Cordier, Michael Gross

Invertir hoy es más complicado e imprevisible que nunca. La estrategia de com-
prar y mantener ha sido sustituida por la de comprar y esperar. Intentar hace cre-
cer nuestros activos significa preocuparse por cómo afectará a nuestra cartera 
la próxima crisis geopolítica o el próximo anuncio del gobierno, en una época de 
economía atrofiada y tipos de interés inciertos.

Retail Kaizen
La ciencia de la mejora continua aplicada al arte del retail 
Marcos Álvarez

Aprendizaje continuo en la era del comercio omnicanal.
Kaizen es un término japonés que significa «cambio para mejor». El 
objetivo del kaizen es mejorar la organización, sus productos, servicios 
y personas mediante la implementación de cambios a pequeña escala.

Aprender a enseñar
Una visión práctica de la formación de formadores 
Oriol Amat

Este libro no es un tratado teórico de pedagogía, sino que expone aspectos que hay 
que considerar con la finalidad de mejorar las labores docentes, para que profeso-
res y alumnos disfruten de las clases. En esta obra, basada en la experiencia, se 
tratan, desde una perspectiva práctica, consideraciones que potencian los resul-
tados de los programas de formación.

Tu reloj energético
Cómo recargar tu energía diaria y vivir mejor 
Molly Fletcher

Trucos y consejos para potenciar tu energía diaria.
Elimina los factores estresantes de tu vida y comienza a vivir de una manera reno-
vada. Tu reloj energético, de Molly Fletcher, te enseñará los mejores trucos y técni-
cas para realizar los ajustes mentales necesarios para que consigas potenciar tu 
energía diaria. El objetivo final no es otro que lograr dar lo máximo de ti en aquello 
que consideras más importante en tu vida.

448 pàg.
15,3 x 23 cm
Rústica
29,85 € / 28,70 €
Distribució: 14 setembre
9788418464805

192 pàg.
23,5 x 18,5 cm
Rústica amb solapes
22,85 € / 21,97 €
Distribució: 14 setembre
9788418464898

200 pàg.
15,3 x 23 cm
Rústica amb solapes
18,95 € / 18,22 €
Distribució: 14 setembre
9788419212399

144 pàg.
13,5 x 21,5 cm
Rústica amb solapes
14,85 € / 14,28 €
Distribució: 7 setembre
9788497356527

136 pàg.
13,5 x 21,5 cm
Rústica
16,85 € / 16,20 €
Distribució: 14 setembre
9788419212221

Invertir

en opciones 

financieras

El método

APRUEBA

7ª
EDICIÓN
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La migraña. Aprende a prevenirla, a entender
sus factores  desencadenantes y cómo tratarla 
Feliu Titus i Patricia Pozo Rosich

La migraña es una enfermedad que afecta, por lo menos, al 12 % de la población a 
nivel mundial. El dolor y los síntomas asociados pueden invalidar al paciente duran-
te uno o varios días al mes y, por lo tanto, es el motivo neurológico de consulta más 
frecuente. No existen pruebas de laboratorio o de imagen que confirmen el diag-
nóstico de esta dolencia, la información que se recoge en esta obra será de ayuda 
para reconocer sus síntomas y pueda ofrecer a su médico la mejor descripción.

152 pàg.
13,5 x 21,5 cm
Rústica amb solapes
14,85 € / 14,28 €
Distribució: 7 setembre
978-84-19341-25-9

El llenguatge del cos
Com interpretar els altres a través dels seus gestos
Allan i Barbara Pease

Els gestos parlen, treu-ne tot el partit.
El llenguatge del cos és més revelador que les paraules. Els gestos i les expressions 
de les persones ens poden mostrar emocions com inseguretat, desconfiança, decisió, 
hostilitat, atracció... i un ampli ventall de jocs de poder. D’altra banda, ser conscients de 
com pleguem els braços o les cames, com movem les mans o com fixem la mirada, per 
exemple, ens pot ajudar a causar una impressió positiva, tenir èxit en una entrevista de 
feina o seduir altres persones, per persuadir-les o per trobar la parella correcta. 

408 pàg. (aprox.)
15,3 x 23 cm
Rústica amb solapes

22,00 € / 21,15 €
Distribució: 14 setembre
978-84-19341-23-5

100 musicales MÁS que deberías ver 
Joan Francesc Cánovas 

Tras el éxito de 100 musicales que deberías ver (Amat, 2020), Joan Fran-
cesc Cánovas nos presenta una nueva selección de los mejores musi-
cales de la historia que complementa y amplía su anterior obra. En 100 
musicales MÁS que deberías ver aparecen muchas obras que han sido 
galardonadas con los premios Tony y/o Laurence Olivier (y que no habían 
sido citadas en el primer libro). Aparecen, también, muchas de las que 
han conseguido reabrir en Broadway y el West End después de la pande-
mia de la COVID-19 y algunos clásicos hasta los años ochenta/noventa.

248 pàg.
16,5 x 23 cm
Rústica amb solapes
24,85 € / 23,89 €
Distribució: 7 setembre
978-84-9735-564-3

Albert Camus y la crisis de la humanidad 
Robert Emmet Meagher

«Leer a Meagher es como hablar de Camus con tu profesor preferido mientras 
te tomas un café con él».
Esta es una introducción completa a la vida y obra de Camus, un libro para cual-
quiera que quiera comprender la trayectoria del trabajo del gran pensador y filó-
sofo. Un análisis del hombre y sus escritos que permite comprender su filosofía, su 
determinación y la visión del mundo que lo rodea.

248 pàg.
15,3 x 23 cm
Rústica amb solapes
19,95 € / 19,18 €
Distribució: 7 setembre
978-84-9735-519-3

2a
EDICIÓ

Musicales

que son

 historia

2ª
EDICIÓN
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Sueño de una noche de verano
William Shakespeare. Il·lustrador: Antoni Lavedo

El bosque mágico es el espacio escogido por diversos enamorados para buscar 
refugio y libertad. Pero una noche de verano aparece Puc, el duendecillo malicioso, 
provisto de un proderoso filtro de amor con el que jugará a confundir a los amantes 
creando equívocos muy divertides. Uno de los clásicos de Shakespeare.

Teoría del azar cósmico para principiantes
Jordi Sierra i Fabra. Il·lustradora: Cristina Picazo

¿Habéis pensado en el Azar Cósmico? ¿Por qué uno sale con una cara guapa de 
morirse y otro siendo más feo que una cara picassiana? ¿Por qué aun naciendo 
en Barcelona, el mismo día y a la misma hora, uno es tontolculo y otro sale listo? 
¿Depende de la suerte, la genética, la herencia de tus padres, abuelos, bisabuelos, 
tatarabuelos? El Azar Cósmico no es como para tomárselo a broma.Teoría del azar 
cósmico para principiantes es una historia gamberra, diferente y divertida que va 
más allá de las inquietudes habituales de todo adolescente.

La Tribuna
Emilia Pardo Bazán

Con el estallido de la Revolución de 1868, Amparo, una joven de clase obrera que 
trabaja en una fábrica de cigarros, se convertirá en la voz de sus compañeras. Defen-
sora de sus derechos y de la república federal, pronto será conocida por todos como 
la Tribuna del pueblo. Sin embargo, Baltasar, un teniente del ejército, la seducirá, 
frustrando así sus más anheladas ambiciones.  Considerada la primera novela natu-
ralista española, La Tribuna muestra esa incipiente lucha del proletariado desde un 
punto de vista femenino. 

Calcetín Teatro, 11
120 pàg.
13 x 20,5 cm
Rústica
10,20 € / 9,80 €
Distribució: 7 setembre
978-84-9142-582-3

En Órbita
208 pàg.
13 x 20,5 cm
Tapa dura
11,95 € / 11,49 €
Distribució: 14 setembre
978-84-9142-597-7

Ayrin de les Alcusses 
Teresa Broseta. Il·lustradora: Mar Silvestre

En un dels cims allargassats de la Serra Grossa, entre la Costera i la Vall d’Albaida, 
va existir al segle IV abans de Crist una ciutat ibèrica d’existència curta i misteriosa, 
de la qual ens han pervingut el jaciment de la Bastida les Alcusses i la famosa figura 
del Guerrer de Moixent. Aquesta novel·la ens convida a imaginar la vida d’Ayrin, una 
jove de la població que s’enfrontarà a un passat convuls, del qual manté una cadena 
d’or com a principal record, i un futur difícil, ja que el seu amor pel jove Esler podria 
ser impossible a causa dels conflictes entre les diferents ciutats ibèriques de l’època.

Esguard, 30
208 pàg.
13 x 20,5 cm
Rústica amb solapes
10,95 € / 10,53 €
Distribució: 28 setembre
978-84-1358-352-5

Algar Joven, 103
296 pàg.
13 x 20,5 cm
Rústica amb solapes
10,95 € / 10,53 €
Distribució: 21 setembre
978-84-9142-598-4

La danza de los estorninos
Beatriz Berrocal

Los estorninos realizan unas danzas maravillosas en el cielo, forman dibujos con sus 
giros inesperados. Y lo hacen para protegerse de sus depredadores, para que no pue-
dan atacarlos.. Jan está a punto de cumplir la mayoría de edad y muy pronto abando-
nará el centro de acogida en el que ha pasado los últimos años de su vida. Ha tenido 
una infancia complicada y ha adoptado una actitud constante de enfado con el mundo. 
Pero se cruzará alguien en su camino que, en contra de su voluntad, le ayudará a 
convertirse en un estornino.

Algar Joven, 104
176 pàg. 13 x 20,5 cm
Tapa dura
10,95 € / 10,53 €
Distribució: 14 setembre
978-84-9142-599-1

Premio Avelino Hernández
de Soria

de Literatura Juvenil
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Falta gaire?
Suzanne Lang. Il·lustrador: Max Lang

Del mateix format del No sé què em passa i del No, no i no. 
En Jim Panzé i la Tortuga van cap a la planta de la pinya, a 
l’altra banda de la jungla.
Des que surten, la Tortuga no para de preguntar, una vegada 
i una altra, «Falta gaire?».

INFANTIL

Simbolet
22 pàg.
22 x 21 cm
Cartró
13,00 € / 12,50 €

Distribució: 7 setembre
978-84-18696-12-1

Molt bé, peix Peixet!
Guido van Genechten. Traducció: Núria Sales i Rovira

Un llibre divertit per descobrir el talent de cadascú.
El peix Peixet veu els seus amics fer tota mena de coses: ta-
llar algues, fer tombarelles, il·luminar la foscor, llançar nú-
vols de tinta… Però, i el peix Peixet, hi ha alguna cosa que 
sàpiga fer?

Simbolet
20 pàg.
21,5 x 22,5 cm
Tapa dura
13,00 € / 12,50 €

Distribució: 7 setembre
978-84-18696-11-4

El peix Peixet i el fons del mar
Guido van Genechten. Traducció: Núria Sales i Rovira

Com n’és de fondo, el mar?
El peix Peixet ho vol saber, però els seus amics, la medusa, 
la tortuga, el peix daurat i el pop l’avisen: el mar és molt pro-
fund i perillós.
Tot i així, en Peixet ho vol saber…

Simbolet
20 pàg.
21,5 x 22,5 cm
Tapa dura
13,00 € / 12,50 €

Distribució: 7 setembre
978-84-18696-10-7

Una familia desconnectada
Amélie Javeaux. Il·lustradora: Annick Masson
Traducció: Jana Lüscher i Alemany

Una realitat que cada vegada és més present en moltes llars.
La Nina és la gossa més feliç del món… fins que un dia arriben 
les pantalles a casa: tauletes, mòbils i videoconsoles! Té la 
família enganxada a les pantalles… i els ha de desconnectar!

Simbolet
36 pàg.
24,3 x 27,5 cm
Tapa dura
16,00 € / 15,46 €

Distribució: 7 setembre
978-84-18696-13-8
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UNITAT: La biblioteca dels ratolins. 24 pàg. 22 x 22 cm. Tapa dura. 15,95 € / 15,34 € - Distribució: 21 setembre

Ens ho passem bé
aprenent tecnologia
Daco’s Confetti
Il·lustradora: Federica Fabbian

CAT: 978-84-18592-78-2

CAS: 978-84-9142-541-0

Ens ho passem bé
aprenent mates
Daco’s Confetti
Il·lustradora: Federica Fabbian

CAT: 978-84-18592-80-5

CAS: 978-84-9142-543-4

La biblioteca
dels ratolins, 120

La biblioteca
dels ratolins, 122

Ens ho passem bé
aprenent ciència
Daco’s Confetti
Il·lustradora: Federica Fabbian

CAT: 978-84-18592-77-5

CAS: 978-84-9142-540-3
La biblioteca
dels ratolins, 119

Ens ho passem bé
aprenent enginyeria
Daco’s Confetti
Il·lustradora: Federica Fabbian

CAT: 978-84-18592-79-9

CAS: 978-84-9142-542-7
La biblioteca
dels ratolins, 121

L’últim monstre
Joan de Déu Prats. Il·lustrador: Kim Amate

El monstre verd i pelut del vell molí ja no espantava ningú. No pas perquè 
ja no fes por, i ara! El problema era que al poble ja no hi vivia ningú. No li 
quedava altre remei que se n’hauria d’anar a viure a la ciutat. 

La formiga, 122
64 pàg. 13 x 20,5 cm. Rústica. 9,50 € / 9,13 €
Distribució: 14 setembre
978-84-18592-88-1 978-84-9142-588-5

Naveguem junts
Gemma Armengol. Il·lustrador: Òscar Julve

La colla de la marieta Antonieta ha anat de pícnic a la vora del riu. S’hi 
està tan bé, que se’ls acut sortir a navegar. La vella i sàvia aranya Pilar 
sap fer un caiac, però l’Antonieta diu que no els cal ajuda. 

Les bestioles del jardí, 20
24 pàg. 16,5 x 19 cm. Rústica amb solapes
6,95 € / 6,68 € - Distribució: 14 setembre
978-84-18592-87-4 978-84-9142-585-4

Lucky
Àngel Burgas

«Malgrat que lucky, en anglès, vol dir “que té sort”, el nostre amic no 
n’havia tingut gaire, de sort, a la vida.» La Cristina recorda com va arribar 
en Lucky a la colla dels estius a Roses.

L’Isard, 30
280 pàg.
13 x 20,5 cm
Rústica
10,50 € / 10,10 €
Distribució: 21 setembre

978-84-18592-89-8

Es tracta d’una sèrie de llibres de cartó interactius que ajudaran els nois i noies a aprendre els aspectes bàsics de la ciència, la 
tecnologia, l’enginyeria i les matemàtiques de forma divertida i pràctica. En cada pàgina, després d’una breu introducció explicativa 
sobre algun dels aspectes més rellevants de cada matèria, els joves lectors trobaran una pregunta i una roda que hauran de girar. 
Si escullen la resposta correcta, en la pàgina següent, descobriran la solució. Si prenen la decisió equivocada, poden aprendre 
d’aquesta experiència i començar de nou, prestant atenció a les seves futures eleccions.
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FILSTRUP
Jaume Copons. Il·lustrador: Òscar Julve

En Linus Filstrup és un noi honrat que no té res a veure amb 
l’Arlo, el seu germà bessó, que és un autèntic pispa i l’orgull 
dels Filstrup, una família de lladres i estafadors com cal. Viu 
discretament, procurant no cridar l’atenció, enamorat de la 
Rita Papillon, la seva companya de classe, i patint sempre 
pels delictes que poden arribar a cometre els seus familiars. 
Fins al dia que l’acusen d’haver robat del despatx del Sr. Occi-
tà, el professor de llengua de l’institut, una bona picossada de 
diners destinats a construir el nou pavelló esportiu. En Linus 
no tindrà altre remei que posar-se a investigar per desem-
mascarar el veritable culpable, netejar el seu nom i... tornar a 
decebre la seva família!

Cartó, 34
24 pàg. 18 x 18 cm
Tapa dura
12,50 € / 12,02 €
Distribució:
28 setembre
CAT:
978-84-18592-71-3

Què et passa, bebè?
Bea Taboada. Il·lustrador: Dani Padrón  

L’Àlex, la protagonista de A vegades la mare té el cap ple de 
trons, s’ha fet gran i ara cuida de la seva germaneta petita. 
Però aquesta està trista, té núvols i pluja al cap. L’Àlex deci-
deix demanar-li ajuda a la seva mare, a veure si aconseguei-
xen que surti un arc de Sant Martí després de la tempesta.

La fuga
Cristina Oleby. Il·lustrador: Pablo Pino  

Narcís és un elefant de circ que fa 1.825 dies que representa 
el mateix número: tira un cacauet a l’aire, dona cinc voltes so-
bre ell mateix, l’atrapa amb la trompa i, tot seguit, se’l menja. 
Cansat de la seva situació i amb la pretensió de canviar de vida, 
només té un objectiu: fugir. Com? El seu pla inicial era desa-
parèixer a través del barret del mag. Però l’intent no li surt bé 
i ha de pensar un pla B: amagat a la barba de la dona barbuda. 
Lamentablement, això tampoc no li funciona i ha de buscar un 
pla C: substituir a l’acròbata i sortir pel forat de dalt de la carpa. 

CAS:
978-84-9142-578-6

11,95 € / 11,49 €
Distribució:
7 setembre

La Zebra, 7
224 pàg. 15 x 23,2 cm
Tapa dura

CAT: 978-84-18592-84-3 CAS: 978-84-9142-596-0

Àlbums il·lustrats, 115
24 pàg. 24 x 25 cm
Tapa dura
16,95 € / 16,30 €
Distribució:
21 setembre
CAT:
978-84-18592-81-2

CAS:
978-84-9142-591-5

Premi Internacional Enric Solbes d’Àlbum Il·lustrat
Consorci Ribera i Valldigna.

A vegades
la mare
té el cap

ple de trons
15,95 €

CAS: 978-84-9142-426-0

CAT: 978-84-17599-85-0

Una novel·la

gràfica gamberra

i amb molt d’humor

negre de dos autors 

d’èxit

+ INFO:
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La branca més alta de la melancolia
J. L. Badal. Il·lustradora: Zuzanna Celej

És el vent qui ens explica la història, si sabem escoltar. Aquí 
ens recorda el destí dels personatges que viuen en la daura-
da branca de la melancolia: Lílit i el porquet Perotin, i un noi 
sense rostre i una noia sense cor, i unicorns reals, i Durer i 
una àvia sàvia, i peixos de vellut blau marí.

L’Arca, 12
240 pàg.
15 x 23,2 cm
Tapa dura
12,95 € / 12,45 €

Distribució: 31 agost
978-84-18592-59-1

Elles. L’Univers Elles
Kid Toussaint i Aveline Stokart

Els darrers xocs psicològics que ha patit l’Ella 
han permès que l’Ella blava prengui el control del seu cos. 
Aquesta personalitat, la més silenciada, és sociable, jugane-
ra, eficient i dotada en les arts. Sembla tan ideal... i, tanmateix, 
l’Ella sempre ha procurat mantenir-la presonera dins seu...

96 pàg.
18,5 x 24 cm
Tapa dura
17,95 € / 17,26 €

Distribució: 7 setembre
978-84-19007-35-3

Barça. La flama eterna
Eduard Torrents i Cesc F. Dalmases

La Joana és una adolescent que pateix pel divorci dels pares. El 
pare s’ha instal·lat a Londres amb la seva nova parella i la mare 
treballa tot el dia i no té temps per a ella. A l’escola, també tot 
va malament... Arriben les vacances i la Joana se’n va al poble 
de l’àvia: allà, de petita, jugava a futbol amb altres nens i nenes. 

64 pàg.
19,6 x 25,7 cm
Tapa dura
15,95 € / 15,34 €

Distribució: 7 setembre
978-84-19007-36-0

Elles.
La noia nova
(les noves)

17,95 €
978-84-18434-91-4 

Alma. S’aixeca el vent
Timothée de Fombelle. Il·lustradora: François Place

1786. El dia que desapareix el seu germà petit, l’Alma surt a 
buscar-lo i emprèn un llarg viatge, lluny de la família i de la 
vall d’Àfrica que els protegia de la resta del món. Mentres-
tant, al port de Lisboa, en Joseph s’embarca clandestinament 
en un vaixell de tràfic d’esclaus, a la recerca d’un gran tresor. 

L’Arca, 14
552 pàg. 15 x 23,2 cm
Tapa dura
14,96 € / 14,38 €
Distribució: 7 setembre

978-84-18592-76-8

Primer volum 

d’«Alma»,

una trilogia

d’aventures sobre 

l’esclavitud

i la lluita per

l’abolició

Un tàndem

sinònim

d’èxit i

qualitat

Un còmic

que enganxa

des de la

primera

pàgina

Quin secret

relaciona la família 

de la Joana amb 

Kubala, Cruyff

i Messi?

+ INFO:
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EMOCIONS A DOJO. QUINA AVENTURA!
Guia pràctica per viure les emocions amb el cor i el cervell!
David Bueno i Maria Tricas. Il·lustrador: Kim Amate

Les emocions són una part molt important de la nostra vida. Si les conei-
xem i aprenem a viure amb elles, ens sentirem més a gust!
Les emocions es generen al cervell, però les notem al cor i ens afec-
ten a tot el nostre cos… i més intensament quan s’apropa l’adolescència. 
Viu les emocions i no les amaguis, però alhora tingues cura del teu estat 
emocional i dels qui t’envolten!

21

INFANTIL

Cartoné
14,96 € / 14,38 €
Distribució: 14 setembre

Punt, 3
80 pàg.
14 x 21,5 cm

LA VAGA DE LES GRANOTES
Oriol Canosa. Il·lustrador: Cuchu

Als Estanyols del Molí hi viuen moltes granotes de la comarca. El petit estany mai no ha estat 
gaire net, però des de fa unes setmanes, la gent del poble l’utilitzen d’abocador i la situació és 
insuportable! 
Les granotes ja no poden més. 
L’hora d’actuar ha arribat! 
Oriol Canosa i Cuchu ens apropen amb humor i enginy al drama ecològic que pateixen molts 
rius, llacs i animals. Una història divertida i sensible que ens convida a no resignar-nos i lluitar 
per millorar el nostre entorn.

978-84-18288-39-5

Cartoné
15,95 € / 15,34 €
Distribució: 7 setembre

Fora de col·lecció
56 pàg.
21 x 27,3 cm

L’ARCADI AL PAÍS DE LES OLIVERES
Bernat Oliveres i Mar Valldeoriola

Aquesta és la història d’un dia en la vida d’Arcadi Oliveres, 
un home que feia camí cap a la recerca d’un món millor 
i més just. Acompanya’l allà on va per construir aquest 
món sense pobresa i més lliure, un territori imaginat 
però també real, on creixen oliveres, un símbol de 
pau, saviesa i resistència.
Un viatge preciós de la mà de Bernat Oliveres i Mar 
Valldeoriola per apropar la vida i la filosofia de l’Arcadi 
Oliveres als lectors i lectores més joves.

978-84-18288-40-1

Fora de col·lecció
96 pàg.
14,5 x 22,5 cm
Rústica amb solapes
15,95 € / 15,34 €

Distribució: 7 setembre 
978-84-18288-38-8

Fake news
15,95 €

978-84-18288-27-2

Primer llibre

per a infants

(+10 anys) dedicat

a la figura i

el pensament

d’Arcadi

Oliveres

La primera

guia de

David Bueno

escrita per a

preadolescents
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El meu avi és un pirata
Carles Mesa Soto. Il·lustrador: Jordi Zaldívar 

La Marina té nou anys i un gran sentit de la justícia. Té bons amics a 
l’escola que la valoren i la defensen del ganàpia del Gonçal, que li fa la 
vida impossible. I també té un avi que es pensa que és un pirata.
Sap que totes les històries que explica aquell home de cabells llargs i 
mirada penetrant són només contes, però se l’estima tant, l’avi, que no 
dubtarà en pujar dalt d’aquella petita barca darrere seu... 

El Patufet fa esport
Roger Roig i Hugo Prades 

El Patufet és un infant alegre que s’engresca davant de 
qualsevol nou repte. Avui, juntament amb els seus amics, 
participa en diverses disciplines esportives, amb les quals 
gaudirà d’allò més tot exercitant una vida saludable, en un 
ambient de bona companyia i allunyat de qualsevol com-
petitivitat. I l’esport li permetrà viure una trepidant aven-
tura...!

Les diversions
del Patufet, 2
24 pàg. 24 x 22 cm
Rústica
6,00 € / 5,77 € (aprox.)
Distribució: 28 setembre
978-84-1356-212-4 

Néixer
Paulina Jara
Traducció: Pep Molist
Il·lustradora: Mercè Galí 

Arribar a la vida és un viatge apassionant, la natura ens impressiona 
amb la seva diversitat i creativitat.
Et convidem a conèixer com neixen alguns animals a través d’un relat 
dinàmic i entretingut creat per Paulina Jara, tot acompanyat de les 
delicioses il·lustracions de Mercè Galí que et faran apreciar encara 
més el meravellós acte d’arribar al món.

Fora de col·lecció
64 pàg.
21 x 29,5 cm
Tapa dura
17,95 € / 17,26 €
Distribució: 7 setembre
CAT: 978-84-1356-214-8 

CAS: 978-84-18735-18-9 

Vària, 390
88 pàg.
14,2 x 20,7 cm
Rústica
14,00 € / 13,46 €
Distribució: 7 setembre
978-84-9191-235-4 

L’aventura de fer 6 anys
Roger Roig i Hugo Prades 

El Marc i l’Aina són dos germans bessons que acaben de com-
plir 6 anys. Conscienciats de la necessitat de millorar el món 
en què vivim, decideixen actuar per canviar-lo… Però a partir 
d’aleshores els aniran sortint inconvenients derivats de la vida 
quotidiana i de les normes socials que aniran endarrerint la 
posada en marxa del seu pla. Sort en tenen que van sempre 
acompanyats del seu amic Patufet, que els farà obrir els ulls 
a la realitat i posarà les coses al seu lloc.

Fora de col·lecció
48 pàg.
22 x 22 cm
Tapa dura
13,00 € / 12,50 € (aprox.)
Distribució: 7 setembre
978-84-1356-204-9 

L’aventura de néixer
succeeix de moltes formes, 
sortint d’un ou tebi
o d’una panxa ben rodona.
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Un any d’aventures. 
Calendari 2023 de
Les Tres Bessones
Roser Capdevila

Coneix amb les Tres Bessones 
personatges clàssics i obres de 
la literatura universal . Un any ple 
d’aventures en companyia dels 
clàssics i Les Tres Bessones!

El Calendari de
Les Tres Bessones
13 pàg. 32 x 47 cm 
Espiral 
15,50 € / 12,81 € (aprox.)

320 pàg. 13 x 10,8 cm. WIRE-O amb estoig
14,85 € /12,27 € - Distribució: 28 setembre
CAT: 9788419341150 CAS: 9788419341143

Calendari 2023
“Cada dia surt el sol”

El calendari que farà començar i aca-
bar el dia amb un somriure a milers de 
persones al 2023, amb les millors ci-
tes inspiradores i començar el dia amb 
energia. A més, també és agenda.

Llibre d’exercicis, 5
Albert Vilagrasa Grandia. Il·lustrador: Pep Brocal  

Llibre d’exercicis per reforçar els coneixements apresos. 
Els àudios estan disponibles a la web.

Llibre de l’alumne, 5
Albert Vilagrasa Grandia. Il·lustrador: Pep Brocal  

Cinquè curs de català del nou mètode A Punt modern i in-
novador, elaborat amb un enfocament basat en l’acció, en el 
qual la tasca és la unitat essencial per a la programació i 
l’ensenyament.

A punt. Curs de català
216 pàg. 22 x 28 cm
Rústica
30,00 € / 28,85 €
Distribució: 7 setembre
978-84-9191-226-2

A punt. Curs de català
132 pàg. 22 x 28 cm
Rústica
20,00 € / 19,23 €
Distribució: 14 setembre
978-84-9191-227-9

CALENDARIS 2023

A PUNT. CURS DE CATALÀ 

Calendari del
Patufet 2023
Hugo Prades i Roger Roig

Calendari del 2023 il·lustrat a 
tot color amb el Patufet i els 
grans personatges de la huma-
nitat com a protagonistes que 
han marcat fites importants en 
la història.

Fora de col·lecció
24 pàg.
32 x 32 cm
Rústica
13,00 € / 10,74 € (aprox.)

Distribució: 7 setembre
978-84-1356-215-5  

368 pàg. 13 x 10,8 cm.
WIRE-O amb estoig
17,90 € /14,79 €
Distribució: 28 setembre
9788419341167

Calendario perpetuo
“365 días de película”

Con este calendario perpetuo que, 
además, es una útil agenda podrás 
organizar tus tareas y compromisos 
mientras disfrutas del séptimo arte.

320 pàg. 13 x 10,8 cm.
WIRE-O amb estoig
14,85 € /12,27 €
Distribució: 28 setembre
9788419212252

Calendario 2023
“365 reflexiones
para mejorar”
Te ayudará a mejorar tu rendimiento, 
afianzar tu liderazgo y sacar el máximo 
de tus competencias profesionales.

Distribució: 14 setembre
978-84-18288-41-8
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GUIA PRÀCTICA
DEL BOLETAIRE

7,50 €
978-84-9034-247-3

101 BOLETS DE
CATALUNYA QUE
CAL CONEIXER

5,00 €
978-84-9034-709-6

GUIA DE BOLETS
PER A NOIS I NOIES

18,00 €
978-84-9791-396-6

LA CUINA TRADICIONAL
DELS BOLETS

10,95 €
978-84-9034-242-8

TEMPS DE BOLETS

TOCATS PEL BOLET

5,90 €
9788490342558

GUIA DELS BOLETS
DELS PAÏSOS CATALANS

25,50 €
978-84-9034-243-5

TAPES I APERITIUS
AMB BOLETS

15,90 €
CAT: 978-84-9034-493-4

FUNGÀRIUM

25,00 €
978-84-15315-82-7

3a
EDICIÓ

CAS: 978-84-16012-79-4
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TEMPS DE VEREMA

LA VINYA I EL VI
A CATALUNYA  

29,00 €
978-84-16139-18-7

VINS AUTÒCTONS

19,90 €
978-84-1356-001-4

ELS MILLORS VINS
DOLÇOS DE CATALUNYA

15,50 €
978-84-9034-807-9

VINS SECRETS
DE CATALUNYA

19,50 €
978-84-9034-541-2

LA VEREMA
5,90 €

978-84-9034-500-9

ELS MILLORS
VINS DEL MÓN

22,50 €
CAT: 978-84-9034-982-3

CAS: 978-84-16918-79-9

REEDICIONS

ZWEIG,
LA FUGIDA IMPOSSIBLE

13,00 €
978-84-1356-083-0

JA ESTEM MORTS,
AMOR
17,90 €

978-84-18197-85-7

100 LLIBRES CATALANS 
QUE FAN DE BON LLEGIR

15,90 €
978-84-1356-157-8

ANTOLOGIA
SENTIMENTAL DE LA
MÚSICA CATALANA

17,00 €
978-84-124997-0-4
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EL LLIBRE
DEL BACALLÀ

16,00 €
9788412430646

BARCELONA,
LA MEMÒRIA DE

LES PEDRES
20,00 €

9788472461802

100 QÜESTIONS 
D’ASTRONOMIA

14,80 €
9788490341025

REEDICIONS

CAMINS DE DESIG

16,90 €
978-84-1356-159-2 

LES RECEPTES
DE L’ÀVIA ROSA

12,50 €
978-84-1356-150-9

BARÇA FEMENÍ
32,90 €

978-84-19007-00-1

100 PARAULES
DE L’EMPORDÀ

13,50 €
978-84-1356-085-4

MENTRE DURIN
LES ESPELMES

16,50 €
978-84-123441-0-3
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REEDICIONS

EXCURSIONS PER
LA HISTÒRIA

DE COLLSEROLA
14,40 €

9788490342848

101 ARBUSTS,
LIANES I ALTRES

ENFILADISSES
5,00 €

978-84-1356-039-7

L’HIVERN DEL
SR. JERONI

12,95 €
978-84-18592-57-7

FAKE NEWS

15,95 €
978-84-18288-27-2

GRANS MAMÍFERS
TERRESTRES

DE CATALUNYA
5,00 €

978-84-9034-788-1

100 ÁRBOLES
DE ESPAÑA QUE HAY

QUE CONOCER
5,00 €

978-84-18735-09-7

MIRA

12,95 €
978-84-18592-23-2

ELLES. LA NOIA NOVA
(LES NOVES)

17,95 €
978-84-18434-91-4 

Premi Llibreter Finalista Premi Atrapallibres
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Àgora Solucions Logístiques, SL
T: 902 109 431

JUVENIL

Tapa dura 
25,00 € / 24,04 €
Distribució:
7 setembre

Il·lustrada
98 pàg.
28 x 37,7 cm

ARBORÈTUM
Tony Kirkham. Il·lustradora: Katie Scott 

Aquest museu està obert totes les hores del dia i tots 
els dies de l’any. Hi trobareu una extraordinària 
col·lecció d’arbres d’arreu del món, des de roures 
i sequoies fins als arbres que apareixen en els mi-
tes clàssics. A la col·lecció també hi ha algunes 
de les espècies més sorprenents i desconegudes. 
Entreu-hi per explorar el món dels arbres en la 
seva màxima esplendor.

Després de l’Animàlium, l’Històrium, el Botànicum, 

el Dinosàurium i el Planetàrium, l’Anatòmicum,

el Fungàrium, i l’Oceanàrium, arriba l’Arborètum.

978-84-18696-09-1

Dinosàurium
25,00 €

978-84-15315-44-5

Planetàrium
25,00 €

978-84-15315-55-1

Animàlium
25,00 €

978-84-15315-22-3

Explora totes

les meravelles

dels arbres i

dels boscos

del planeta


