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POESIA
«He vingut per explorar el naufragi. Les paraules són propòsits.
Les paraules són mapes.»
Adrienne Rich,
Submergir-se en el naufragi

Bèsties Butxaca, 4
42 pàg. 12 x 18 cm
Rústica. 16,00 € / 15,38 €
Distribució: 26 octubre
978-84-18693-08-3

Jardins de Samarcanda, 107
156 pàg.
13 x 19 cm
Rústica amb solapes
16,00 € / 15,38 €
Distribució: 5 octubre
978-84-9766-780-7

Submergir-se en el naufragi

L’alegria

Adrienne Rich. Traducció: Pol Guasch
Pròleg: Ada Bruguera Riera. Introducció: Pol Guasch

Giuseppe Ungaretti. Traducció: Jordi Domènech

Submergir-se en el naufragi, guanyadora del National Book
Award, va ser escrita en un moment d’impàs entre la vida que
Rich havia conegut fins aleshores i la vida que li esperava. El
seu marit durant disset anys es va suïcidar la tardor del 1970.
A partir d’aquell moment, totes les experiències romàntiques
de Rich serien amb altres dones. L’autora tracta temes com el
llenguatge i la seva relació amb el poder, la relació històrica
entre homes i dones, i la sexualitat.

L’alegria és un llibre escrit majoritàriament durant els anys de
la primera gran guerra (1914-1918). Versos compostos entre el
fang i les bales, on els ulls de la mort estan sempre propers. I
de rerefons, els lectors hi trobaran el desert i el mar egipcis,
les muntanyes italianes, els variats grisos parisencs i la boirina
i els carrers de Milà.Cafè Central recupera aquesta traducció
de Jordi Domènech, publicada inicialment l’any 1985, i que va
ser un llibre fonamental en la cultura poètica del nostre país.

XVIII Premi de Traducció
de Poesia Jordi Domènech

Jardins de Samarcanda, 108
140 pàg.
13 x 19 cm
Rústica amb solapes
16,00 € / 15,38 €
Distribució: 5 octubre
978-84-9766-781-4
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Contes
128 pàg.
16,5 x 23 cm
Rústica amb solapes
18,00 € / 17,31 €
Distribució: 5 octubre
978-84-9766-787-6

Nits de pau occidental

Plouen poemes!

Antonella Anedda. Traducció: Nora Albert

Vanesa Amat, M. Carme Bernal i Isabel Muntañá

A Nits de pau occidental la inspiració es troba amb les més
altes expressions de la poesia contemporània: de Mandelstam
a Tsvetàieva, d’Herbert a Celan. El timbre d’Antonella Anedda
impacta pel seu estil, pel seu llenguatge essencial. La seva
escriptura té com a referent una realitat pobra, paisatges i
objectes quotidians que s’imposen amb un deute explícit a la
pintura de Van Gogh i al cinema de Tarkovski.
Nora Albert va rebre el Premi Jordi Domènech per la traducció d’aquesta obra.

“Plouen poemes!” és una expressió de joia i sorpresa com la
que senten els nens i nenes quan llegeixen, escolten o reciten
poesia. Perquè la poesia ens fa veure el món d’una manera nova;
és com la pluja que amara el paisatge i el torna fresc i net.
Aquesta antologia inclou més de cent trenta textos poètics, perquè els infants diguin, sentin, llegeixin i comparteixin encara
més poesia. El llibre es complementa amb una guia de lectura,
disponible al web d’Eumo.
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FICCIÓ
LA XEF, NOVEL·LA D’UNA CUINERA
Marie NDiaye. Traducció: Marta Marfany
El narrador de La Xef explica l’ascens i la caiguda de la Xef, una cuinera cèlebre de Bordeus de qui ell havia estat l’ajudant. La cuina, en el centre del relat, és viscuda com una
experiència espiritual. Això no vol dir que el cos i el plaer en siguin absents, al contrari:
són els instruments d’un viatge cap a un més enllà, perquè la Xef busca sempre arribar
més lluny en la seva recerca de puresa. NDiaye explora els replecs de l’ànima de cada
personatge amb la voluntat de mostrar-los nus, sense clarobscurs. El text desvela una
humanitat violenta, clara, al mateix temps malenconiosa i desitjable.

Ficció, 39
300 pàg.
14 x 22 cm

Rústica amb solapes
22,95 € / 22,07 € (aprox.)
Distribució: 26 octubre

978-84-17353-43-8

EL MEU AMIC
Esteve Miralles
Gent normal, sota amenaça.
Un historiador investiga la desaparició d’un amic. Durant la recerca exposa la seva vida
amorosa inquietant —amb enganys i intimidació emocional— i recupera el passat del
seu pare, embolicat en un llarg judici empresarial.
El meu Amic és una novel·la com cap altra. Tot sembla aliè i tot lliga: l’esperit de Maquiavel i la cacera de bruixes, el comportament mafiós i la impunitat dels Pujol, la força de
l’amor i el desamor... Amb una prosa intensa, sovint mínima, Miralles fa una dissecció
de les maquinacions contemporànies, ara que l’abús i la mentida són presents arreu.

Narratives, 150
152 pàg. (aprox.)
13,8 x 21,3 cm

Rústica amb solapes
16,00 € / 15,38 € (aprox.)
Distribució: 12 octubre

978-84-19017-33-8

EL FONS DEL SAC
Plinio Martini. Traducció: David Nel·lo
Una vall remota que esdevé mítica en el record.
Quan el Gori torna al seu poble natal, Cavergno, al cantó italià de Suïssa, ja no retrobarà
res del que hi va deixar, res del que l’ha fet tornar. En aquell poble dels Alps l’existència
era pobra i difícil, i ell en va marxar ben jove, com tants milers d’emigrants, amb la
il·lusió de fer fortuna als Estats Units.
Martini rememora les seves pròpies vicissituds per trenar un relat autobiogràfic que
retrata alhora les penes dels emigrants i la vida en una remota vall alpina. Narrada en
una llengua viva, gairebé oral, aquesta novel·la es beu d’un glop.

Narratives, 149
128 pàg. (aprox.)
13,8 x 21,3 cm

Rústica amb solapes
17,00 € / 16,35 € (aprox.)
Distribució: 19 octubre

978-84-19017-36-9
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FICCIÓ
L’INVENTARI
Albert Garcia Espuche
El notari Francesc Lentisclà, després de molts anys de practicar el seu art, no dubta que la
imatge, que no entén de sons, ni de tactes, ni d’olors, mai no podrà superar l’inventari, que
només amb les paraules és capaç d’expressar-ho tot. Amb la Guerra dels Segadors, els anys
francesos o la irrupció de la pesta com a escenaris de fons, l’autor ha bastit un relat novel·lesc
que ens proporciona un retrat fidel i apassionant de la Catalunya de l’època.
L’inventari és un llibre inclasificable. Tot el que s’hi explica va passar exactament com queda
reflectit a les seves pàgines. Els homes i les dones que hi apareixen –testimonis reals de la
convulsa vida barcelonina de mitjan segle XVII- així com les places, carrers i cases són descrits –i escrits– fins el darrer detall.
Gentil
216 pàg.
14,3 x 22 cm

Tapa dura amb sobrecoberta
23,00 € / 22,12 €
Distribució: 19 octubre

EUFÒRIA

978-84-18696-15-2

en
Publicat
es
2 4 idiom

Elin Cullhed. Traducció: Meritxell Salvany

Eufòria és una ficció sobre l’últim any de vida de Sylvia Plath (1961-1962), un
retrat autèntic d’una ment brillant que lluita contra el món i contra ella mateixa.
Quan comença la novel·la, la Sylvia està embarassada del seu segon fill i s’encara amb
entusiasme a la nova aventura a la qual ella i Ted Hughes s’han llançat: renovar una antiga vicaria lluny de la remor de la gran ciutat i formar una família en un regne propi. Abans
que arribessin els nadons, en Ted era el seu company en tot, eren dos intel·lectuals assaborint la vida i agafant-ne el que volien. Però ara ell desapareix fàcilment al seu estudi
per escriure mentre la Sylvia ha de tenir cura dels petits. Ella vol escriure, estimar, viure
i deixar la seva empremta al món. Però, en què rau la seva immortalitat?
424 pàg. (aprox.)
14 x 21 cm. Rústica
22,50 € / 21,63 €
Distribució: 19 octubre

Guanyadora de l’August
Prize for Fiction 2021

978-84-123981-8-2

Finalista de l’Strega
Prize Europeu 2022

DESPRÉS DE MAIG, ABANS DE L’ESTIU
Jovi Lozano-Seser
Amb l’horitzó de muntanyes mullades i enfosquides pel ruixat d’unes nuvolades grises, Àngels torna a Ondara després de més de mitja vida a la capital del Túria. És infermera i ha
estat lluitant al peu del canó durant tota la pandèmia. Però ara es troba a les portes de la
jubilació i ha decidit retornar al seu poble natal. El coronavirus, a més de situacions límit, li
ha deixat la pitjor de les seqüeles: la pèrdua d’un ésser estimat. Malauradament ha arribat
a l’últim tram de la seua vida amb unes circumstàncies molt diferents a les que esperava.
S’haurà d’enfrontar a un dol complicat i a l’arribada de la maduresa. Acompanyada del seu
pilar fonamental, la seua amiga Tona, tancarà ferides i farà servir les arrels més oblidades
per a construir de nou la seua vida.

Premi Enric Valor
de Novel·la
en Valencià 2022
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L’Eclèctica, 337
176 pàg.
15 x 23,2 cm

Rústica amb solapes
20,95 € / 20,14 €
Distribució: 12 octubre
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978-84-1358-380-8

NO FICCIÓ
Catalunya: 50 llocs i camins de
Sant Llorenç del Munt i rodalies
Francesc Roma i Casanovas
A mb

de

Aquest llibre pretén donar a conèixer els cinquanta llocs fotogr afies
adia
Miquel B
més emblemàtics del massís de Sant Llorenç del Munt,
des dels seus cims fins a les principals coves de la muntanya. A alguns d’aquests llocs s’hi arriba sense baixar del
cotxe, mentre altres exigeixen una petita excursió. En cadascun
dels cinquanta capítols en què es divideix, hi trobareu alguna
cosa que us sorprendrà i us ajudarà a entendre un dels paisatges
més interessants que tenim a tocar de les grans ciutats del país.

Khroma, 25
120 pàg.
24 x 22,5 cm
Tapa dura
24,90 € / 23,94 € (aprox.)

Distribució: 12 octubre
978-84-1356-206-3

Guia del jardí sobre plantes medicinals
Remeis casolans i plantes guaridores de la A a la Z
Monique Simmonds, Melanie-Jayne Howes i Jason Irving
La Guia del jardí sobre plantes medicinals, meravellosament il·lustrada, combina
més de 270 plantes emprades per les seves propietats medicinals, a més de 24
propostes pràctiques per a tes, olis, tintures i cremes casolanes amb un ús segur
i tradicional.
Molts dels fàrmacs més importants provenen de plantes i molts més encara s’han
de descobrir: bona part de la recerca en aquest àmbit la supervisen els Reials Jardins Botànics de Kew, on treballen els tres autors del llibre. Aquest herbari contemporani ofereix una nova perspectiva sobre els 5.000 anys de tradició de reculls de
plantes amb valor medicinal i beneficis en la qualitat de vida.
Brots, 2
224 pàg.
17 x 22,7 cm
Tapa dura
23,90 € / 22,98 €
Distribució: 12 octubre

978-84-1356-207-0

978-84-18735-17-2

Excursions a peu per les Gavarres
Francesc Xavier Gregori i Pons
El massís de les Gavarres forma d’un gran arc que s’obre cap al nord, a cavall
entre les comarques del Baix Empordà i el Gironès, i una extensió propera als
350 km2. Per a aquesta guia s’han dissenyat 15 rutes en circuit que han estat
escollides a partir de criteris de situació geogràfica, d’interès paisatgístic, històric i excursionista, que us permetran conèixer en profunditat l’Espai d’interès
Natural de les Gavarres; un petit gran espai que cal petjar de manera calmosa
per apreciar-lo com cal.
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Miniazimut, 10
72 pàg. 12 x 21 cm
Rústica amb solapes
9,95 € / 9,57 € (aprox.)
Distribució: 19 octubre
978-84-1356-205-6
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NO FICCIÓ
Les filles de la nit i altres contes
Jordi Diu Rubio i DD.AA.
«Som l’obaga un dia de sol, som la font que sempre raja, l’òliba
que riu quan us la mireu de cua d’ull. Vivim en la dall, la destral, la sang i el pacte. Veniu, veniu. Pregueu, pregueu. Som
un mirall, no crideu quan no us hi reconeixeu.». Comentari
corresponent a la narració guanyadora, Les filles de la nit. A
més, el llibre inclou una menció especial i una selecció dels
millors relats.

25è Premi de narrativa curta
per Internet Tinet
(Premis Literaris
Ciutat de Tarragona 2021-2022)
Narrativa, 105
120 pàg.
13 x 21 cm
Rústica amb solapes
12,10 € / 11,63 € (aprox.)
Distribució: 19 octubre
978-84-1356-218-6

Vull la llum! [Dietari 2021]
Celdoni Fonoll. Pròleg de Quim Torra
Vull la llum! [Dietari 2021] és el setè volum dels dietaris que
Celdoni Fonoll va encetar el primer de gener de 2011 (1.1.11).
Prosa, poesia, vida, natura, país es tornen a entrellaçar en
aquesta nova crònica.

El Tinter, 171
512 pàg. (aprox.)
15,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
18,60 € / 17,88 € (aprox.)
Distribució: 5 octubre
978-84-1356-211-7

Ecosistemes castellers postpandèmics
10è Simposi Casteller de Catalunya
Aquest llibre recull les actes del 10è Simposi Casteller de Catalunya, celebrat a Valls dins les Festes Decennals de la Mare de
Déu de la Candela (gener de 2022) , en què es van tractar temes de
l’àmbit social, el tècnic i l’enogastronòmic.

L’Aixecador, 36
200 pàg. (aprox.)
15,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
17,50 € / 16,82 € (aprox.)
Distribució: 19 octubre
978-84-1356-224-7

Ferrers i ferreries de Rupit, segles XIV-XX
Estudi històric, documental i patrimonial
Joel Colomer i Xavier Solà
És un estudi minuciós, detallat i inèdit d’una de les principals activitats econòmiques d’una petita vila rural catalana: el treball del
ferro. L’element clau de tot plegat és l’existència de l’última ferreria, Can Rovira, que conserva en molt bon estat el taller i les eines.

El Tínter, 173
144 pàgs. (aprox)
15,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
14,90 € / 14,33 €
Distribució: 26 octubre
978-84-1356-222-3

Sota les botes de Hitler. Berguedans als camps de concentració nazis
Daniel Montañà i Josep Rafart
El treball se centra en les biografies dels berguedans que van ser
deportats als camps de concentració nazis. I és que en molts casos, els noms de les víctimes d’aquella barbàrie han quedat oblidats fins i tot al seu poble.
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3, Memòria, Centre d’Estudis d’Avià
360 pàg. (aprox.)
15,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
19,90 € / 19,13 € (aprox.)
Distribució: 19 octubre
978-84-1356-217-9

NO FICCIÓ
CUINA PER A FAMÍLIES
ESTRESSADES
Eva Olivares. Fotografies: Àstrid Torra
Cuina per a famílies estressades és un llibre de receptes que
pretén, des de l’humor i el llenguatge planer, aportar eines i solucions per a famílies que es preocupen per l’alimentació dels
seus fills.
A més, el llibre està estructurat en diversos capítols que contenen idees i receptes ben diferents segons la situació, com organitzar un sopar romàntic, fer una barbacoa amb amics a casa o
fer receptes divertides amb els més petits.
Evacuinera proposa idees i solucions per poder estalviar temps
i esforços a la cuina, i així tenir temps per gaudir de les coses
importants. El llibre està estructurat amb capítols ben diferents: rebost (conserves, plats per congelat...), plats per al dia
a dia, receptes per a tardes de pluja, idees per a àpats familiars, per a sopars romàntics, i esmorzars i berenars.

Eva Olivares, coneguda a les xarxes socials com a
Evacuinera, té més de 20.000 subscriptors al seu
canal de YouTube.
Sensacions, 19
160 pàg. (aprox.)
17 x 24 cm
Rústica amb solapes
19,00 € / 18,27 € (aprox.)

Distribució: 26 octubre
978-84-1356-225-4

101 dites il·lustrades per a tothom
Significat, sinònims, exemples i orígens
Joan Antoja, Anna M. Matas, Víctor Pàmies. Il·lustrador: Joan Antoja
Sabíeu que per indicar que volem fer les coses amb prudència i
sense presses tant podem dir De mica en mica s’omple la pica
com A poc a poc i bona lletra; Moltes candeletes fan un ciri pasqual o Camí llarg, passa curta?
A 101 dites il·lustrades per a tothom trobareu més d’un centenar d’explicacions i curiositats que faran que les expressions
més nostrades us siguin una mica més conegudes.

Són bojos, aquests catalans
Burros, ous que ballen i troncs que caguen torrons
Eva Santana i Claire Smedley
Per què els catalans estem tan obsessionats amb la caca? No se’ns en va
una mica de les mans amb tanta pirotècnia?
Com a catalans, segurament mai hem dedicat ni un segon a reflexionar sobre
algunes d’aquestes coses tan nostres. Fins que algú de fora no t’hi fa pensar
no ens comencem a fer preguntes i ens adonem que sí, que potser instal·lar un
home fent caca al costat del nen Jesús no és gaire habitual, ni tampoc que el
burro sigui un símbol nacional... Aquest llibre sorgeix del fart de riure entre una
escocesa i una catalana quan pretenien fer una pinzellada sobre els catalans.
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Fora de col·lecció
226 pàg. 15 x 15 cm
Rústica amb solapes
16,50 € / 15,86 € (aprox.)
Distribució: 26 octubre
978-84-1356-221-6

Fora de col·lecció
160 pàgs
17 x 24 cm
Rústica amb solapes
17,00 € / 16,34 € (aprox.)
Distribució: 26 octubre
CAT:
978-84-1356-163-9

ANG:
978-84-1356-164-6
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NO FICCIÓ
Història de la cuina catalana i occitana.
Volum 5è. El bacallà · La carn · Els menuts

« A ixò é s »
d’art
una obra rià
d
A
n
a
rr
Fe

Vicent Marquès. Il·lustradora: Montse Mayol
Les cuines catalana i occitana són cuines germanes. Les relacions
històriques, lingüístiques i culturals entre els antics regnes, comtats,
regions i comarques d’aquests dos grans territoris, així com el fet de
viure en unes terres amb un passat i unes condicions climàtiques
t
semblants han propiciat l’existència d’una de les millors cuis
e
u
q
a
A mb
rr ibem
nes del món, amb un caràcter i unes particularitats tan destavolum a r de
do
a l’equa
ió
cades que des de la mateixa edat mitjana es va reivindicar en
cc
la col·le
diferents receptaris i manuals on es compilava i es preservava.

A soles. Descobreix el plaer d’estar amb tu
Silvia Congost. Traducció: Joan Josep Miracle
Per fer de la soledat un signe de riquesa personal.
No ens agrada la soledat. Tractem d’evitar-la perquè ens fa por; som
éssers socials i necessitem relacionar-nos per estar bé. I si parlem de
projectes vitals, sobretot a partir d’una certa edat, sol considerar-se que
estar solter o divorciat, que no tenir parella, és un fracàs personal.
Però estar sol no és necessàriament dolent. Escrit des de l’experiència
professional d’anys com a psicòloga, aquest llibre està ple d’històries
personals, reflexions i consells per trencar amb les idees preconcebudes
sobre la necessitat de tenir parella. Si aprenem a connectar amb nosaltres mateixos, la soledat esdevé un signe de maduresa, d’autonomia.

Història de la cuina, 5
912 pàg. 17 x 24 cm
Tapa dura
35,00 € / 33,63 €
Distribució: 12 octubre
978-84-125747-0-8

2a EDICeIÓ
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Inspira, 77
304 pàg.
14,5 x 23 cm
Rústica amb solapes
16,95 € / 16,30 €
Distribució: octubre
978-84-19017-35-2

Papers de pau
Arcadi Oliveres. Editors: Jordi Algué i Mar Valldeoriola
Paraules per la pau i la justícia.
«Com podríem evitar la guerra?» En conferències, llibres, seminaris i
articles —que aquí es recuperen, molts d’ells introbables—, Arcadi Oliveres va donar resposta a aquesta pregunta, i a les que hi van associades. Al llarg de mig segle va denunciar incansablement la indústria de
l’armament i l’absurditat de les guerres. I va assenyalar els camins que
porten a la pau, és a dir, a la justícia social: un món global basat en drets,
llibertats i amb un sistema econòmic de rostre humà.

Una empresa amb ànima
Lavola, 40 anys impulsant la sostenibilitat
Pere Colomer Roma
Ara fa 40 anys, uns joves osonencs vinculats al món de l’ensenyament i de les ciències naturals van ser pioners a promoure l’educació ambiental. L’escola de la natura de
Llombregueres de Baix, a Sant Andreu de La Vola, va ser l’embrió del que s’ha acabat
convertint en un referent en els àmbits de l’educació i la consultoria per la sostenibilitat.
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Clàssics de la pau i
la noviolència, 21
320 pàg. (aprox.)
13,8 x 21,3 cm
Rústica amb solapes
17,90 € / 17,21 € (aprox.)
Distribució: 26 octubre
978-84-19017-34-5

Fora col·lecció
400 pàg.
14,2 x 23 cm
Rústica amb solapes
23,00 € / 22,12 €
Distribució: 12 octubre
978-84-9766-785-2

NO FICCIÓ
Nexos, 6
104 pàg. 14 x 21,5 cm
Rústica. 15,00 € / 14,42 €
Distribució: 5 octubre
978-84-18735-20-2
Educació i família, s/n
140 pàg.
14 x 21,5 cm
Rústica amb solapes
17,00 € / 16,35 €
Distribució: 12 octubre
978-84-9766-783-8

A ritme d’infant
15,00 €
978-84-9766-772-2

A su ritmo

Diàlegs entre educació i neurociència

Acompañamiento a niños de tres a seis años

Montserrat Pedreira i Beatriz Fagundo

Mami de colores - Cristina de Sancha
Cada día hay más niños estresados por el exceso de actividades, porque les exigimos demasiados desde muy pequeños.
Este libro pretende transformar nuestra manera de mirar a
los niños y la manera de vivir y crecer juntos.
Los niños pequeños necesitan tiempo para relajarse, para jugar, para escucharse y para aburrirse y los adultos tenemos
que proporcionarles este tiempo. Somos nosotros los que hemos de acompasarnos a su ritmo.

Aquest és un llibre que dona arguments als mestres per defensar des de la investigació allò que es fa evident en la pràctica. Contrasta el valor de l’experiència a l’aula amb l’evidència
científica que proporciona la recerca en neurociència.
A partir de reflexions sobre situacions quotidianes en aules
d’educació infantil, una mestra i una experta en neurociència
dialoguen per entendre com aprenen i com afronten la vida
els infants.

Educació i família, s/n
000 pàg.
14 x 21,5 cm
Rústica amb solapes
17,00 € / 16,35 €
Distribució: 10 octubre
978-84-9766-782-1

Estimades famílies

208 pàg.
14 x 21,5 cm
Rústica amb solapes
20,00 € / 19,23 €
Distribució: 12 octubre
978-84-9766-784-5

Un món en clau F.

La feminització d’homes,
dones i organitzacions per a la rehumanització

Jordi San José Buenaventura
«I he anat veient com han canviat les famílies en tan pocs anys:
no parlen només en català o castellà, sinó en desenes de llengües diverses; són famílies en què les dones no accepten ser
l’ombra de ningú; són famílies d’un pare o d’una mare sols,
famílies de dos homes o de dues dones que s’estimen; famílies
que han superat el tràngol d’un desamor anterior; famílies que
superen dificultats, famílies que les dificultats els superen.
I totes tenen en comú l’amor incondicional als fills.»

Joan Vinyets i Rejón. Traducció: Carles Miró
Els homes i les dones compartim uns valors intrínsecs a l’ésser
humà: la cooperació, les cures, l’empatia, la intel·ligència social... Però al llarg de la història, aquests valors s’han atribuït
exclusivament al rol femení. Hi ha moltes veus, però, que reclamen un canvi, perquè la societat no ens fa feliços. Aquest llibre
ens mostra vies de creació de riquesa i benestar basades en
valors tradicionalment vinculats a les dones.
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Este monje lleva tacones
Sé quien realmente eres
Kodo Nishimura

Un libro
os
par a tod se
que
s
o
ll
e
u
aq
a s er
atreven
s
n
difere te

«Soy Kodo Nishimura, monje budista, maquillador y miembro de la comunidad LGBTQ+.
Leo sutras —escrituras sagradas— como monje, me maquillo, me pongo tacones y
llevo pendientes brillantes. Desde los 26 años, estoy orgulloso de ser dueño de mi
sexualidad, pero mientras crecía, escondí mi verdadero yo de la gente que me rodeaba
y viví mi vida pensando que era algo de lo que había que avergonzarse. Tenía miedo de
ser juzgado y humillado. Me sentía culpable por ser “anormal” y ocultaba mis verdaderas emociones».
Así empieza este delicioso y sincero viaje por la vida, las vivencias y los aprendizajes
de Kodo Nishimura, una auténtica guía para cultivar el amor propio, la autoaceptación y la adopción de un enfoque budista de la vida.
208 pàg.
15,5 x 23 cm
Rústica amb solapes

18,95 € / 18,22 €
Distribució: 5 octubre
978-84-97355-42-1

150 enigmas de Baker Street de Sherlock Holmes
Léo Desmarais
Los enigmas más ambiciosos de Sherlock Holmes.
Con una lupa en una mano y un lápiz en la otra, utiliza tus grandes dotes en
el arte de la lógica, la observación y la deducción para resolver todo tipo de
enigmas, acertijos y misterios. Emula al detective más famoso de la historia
y ponte a prueba. Gracias a tu sagacidad y a tu agilidad mental ¡los delincuentes no tendrán posibilidad alguna de escapar!

Cuando aprendí a vivir. Un viaje por el Camino de los faros
que invita a descubir nuestro mundo interior

Pedro Martínez Ruiz
Una noche, Daniel, representante de artistas, sufre un ictus durante el concierto
de una de sus clientas. Este inesperado acontecimiento y las tres semanas que
pasa en el hospital, le dan la oportunidad de recapacitar y de darse cuenta de que
está viviendo una vida que no es la que hubiera deseado haber vivido. Para poder
reflexionar, encontrarse consigo mismo, plantearse nuevos rumbos y poder comenzar una nueva vida en el ámbito personal y profesional, emprende un viaje.

Personas tóxicas. Cómo detectar y protegerse de las
relaciones que nos complican la vida
Dr. Tim Cantopher
Aprende a poner límites a las personas tóxicas que te rodean.
Algunas personas son tan estresantes que pueden llegar a ponernos enfermos.
Indecisos crónicos, coléricos, ansiosos y abusones, por ejemplo, pueden representar un importante riesgo para nuestra salud y bienestar si no tomamos medidas. Este libro presenta las herramientas que necesitamos para lidiar con las
personas tóxicas de nuestra vida que nos agotan la energía.
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248 pàg.
15,2 x 20 cm
Rústica amb solapes
14,96 € / 14,38 €
Distribució: 12 octubre
978-84-19341-12-9

152 pàg.
15,5 x 23 cm
Rústica amb solapes
16,95 € / 16,30 €
Distribució: 12 octubre
978-84-19341-17-4

176 pàg.
15,3 x 23 cm
Rústica amb solapes
18,95 € / 18,22 €
Distribució: 12 octubre
978-84-19341-04-4

NO FICCIÓ
El club del 1%
Secretos, estrategias y lecciones revelados por los
mejores emprendedores de España
Jorge Branger
Jorge Branger, uno de los diez genios del marketing en redes sociales de nuestro
tiempo, nos explica en este libro “la fórmula secreta del éxito” de los top emprendedores, empresarios y altos ejecutivos de habla hispana a través de varias conversaciones con los fundadores de empresas unicornio como: Glovo, Wallapop, Cabify, Idealista, Coca-Cola, El Corte Inglés, Banco Santander y Telefónica, entre otros,
además de dialogar con iconos mundiales, influencers, importantes inversores del
momento y hasta multimillonarios (más allá de los más conocidos Elon Musk, Steve
Jobs, Mark Zuckerber y Jeff Bezos).
256 pàg.
15,3 x 23 cm
Rústica

19,95 € / 19,18 €
Distribució: 5 octubre
978-84-19212-37-5

Primero, los empleados.
Los clientes, después

Storytelling
Atraer, enseñar y persuadir con
una buena narrativa

Cómo transformar de arriba
a abajo la gestión empresarial
convencional

Corey Rosen

2a
EDICIÓ

Aprender el arte de contar historias,
una habilidad que todos necesitamos.
Pero ¿cómo hacer que tu anécdota sea
la mejor? Corey Rosen, galardonado
con un premio Emmy y veterano de The
Moth, narra las mejores técnicas del teatro de improvisación y
de memoria para cautivar y entretener al público.

Cuando Vineet Nayar se puso al frente
de HCL Technologies (HCLT) en 2005, el
éxito de la compañía estaba amenazado
por los cambios surgidos a nivel mundial en el mercado de los
servicios de tecnología de la información (TI).

224 pàg. 15,3 x 23 cm
Rústica
18,86 € / 18,13 €
Distribució: 12 octubre

176 pàg. 15,3 x 23 cm
Rústica
16,00 € / 15,38 €
Distribució: 12 octubre

978-84-19212-12-2

Vineet Nayar

El nuevo líder
extraordinario

978-84-17942-78-6

El viaje de Samila
Descubre el poder del
pensamiento positivo

Convertir buenos directivos
en grandes líderes

Corey Rosen

John H. Zenger i Joseph R. Folkman
La capacidad para dirigir es bastante
más que un don natural; es una competencia concreta que se puede aprender
a través del estudio y la aplicación específica de habilidades y actitudes. Este libro incluye información
clave de las organizaciones para el desarrollo de sus líderes.

Un recorrido por los fundamentos de la
psicología positiva y su poder transformador. Además de revelar algunos de
los secretos del pensamiento positivo,
también recoge varios años de reflexión
y de estudio sobre los hábitos y herramientas que utilizan las personas más felices, siempre desde la experiencia vital del autor.

392 pàg. 15,3 x 23 cm
Rústica amb solapes
24,95 € / 23,99 €
Distribució: 12 octubre

192 pàg. 15,3 x 23 cm
Rústica amb solapes
18,95 € / 18,22 €
Distribució: 12 octubre

978-84-18464-02-7
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NO FICCIÓ
A la recerca del temps passat
Memòries
Carles Llussà i Ruiz
Carles Llussà era un metge de Manresa que va morir fa poques setmanes. Les
seves vivències i anècdotes ens porten als escenaris manresans de la República,
la Guerra Civil, la dictadura franquista, l’exercici de la seva carrera mèdica, etc.

Antologia de textos de les Illes Balears. Volum IX
Segle XX. Tercera part
Joan Miralles i Monserrat
Aquest novè volum de l’Antologia comprèn textos poètics del segle XX referents
a Mallorca.

Correspondència d’exili
Josep Carner i Miquel Ferrer
Aplega totes les cartes conservades entre el poeta Josep Carner i el polític
Miquel Ferrer. Es van conèixer a Mèxic al final de la Guerra Civil, on tots dos
van desembarcar com a exiliats. El conjunt és format per vint-i-cinc cartes carnerianes que, un cop acabada la seva etapa mexicana, ressegueixen el darrer
sojorn a Brussel·les del poeta; la resta d’epístoles —quaranta-sis— són d’un
Ferrer que no abandonaria la capital mexicana fins a la seva jubilació l’any 1965.

Miscel·lània Lídia Pons, 1
Miscel·lània en homenatge a la lingüista i professora Lídia Pons i Griera, catedràtica a la Universitat de Barcelona fins a la seva jubilació.

Sabadell en la postguerra. 1939-1945
Nou ordre i repressió
Esteve Deu Baigual
Aquest és el cinquè i darrer treball dedicat a l’estudi de la Guerra Civil i la ciutat de Sabadell. S’hi analitza el període comprès entre l’entrada de les tropes
franquistes a la ciutat i el final de la Segona Guerra Mundial a Europa el dia 9
d’abril de 1945.
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Vària, 394
400 pàg.
14,7 x 21 cm
Rústica
25,00 € / 24,04 €
Distribució: 26 octubre
978-84-9191-242-2

Vària, 386
704 pàg.
16 x 22 cm
Rústica
35,00 € / 33,65 €
Distribució: 5 octubre
978-84-9191-201-9

Vària, 393
336 pàg.
15,6 x 23 cm
Rústica
29,00 € / 27,88 €
Distribució: 5 octubre
978-84-9191-240-8

Estudis de llengua i
literatura catalanes, 76
280 pàg.
13 x 19 cm
Rústica
17,00 € / 16,35 €
Distribució: 5 octubre
978-84-9191-239-2

Biblioteca
Abat Oliba, 314
336 pàg.
14,7 x 20 cm
Rústica
26,00 € / 25,00 €
Distribució: 26 octubre

NO FICCIÓ
Autocar 46. Destí Wembley
Salva Torres
Aquest llibre és la narració de tres dies d’autèntica passió blaugrana.
Aquesta és la història real de deu barcelonistes que van emprendre l’aventura de les
seves vides, d’autocar en autocar, per arribar a veure el Barça a la final de Wembley.
Una història on es podran veure reflectits els milers i milers de barcelonistes que
van creuar el canal de la Mànega un 20 de maig de 1992, amb les motxilles carregades d’il·lusió, en el desembarcament més gran que havia sofert el port de Dover des
de feia molts anys.
Una història que no deixarà indiferent a aquells que van sentir alguna cosa més que
futbol la nit del 20 de maig de 1992, quan un autèntic míssil de Koeman s’introduïa a
la porteria de Pagliuca, trencant malastrugances, trencant al rival i, sobretot; trencant els fantasmes de la història del FC Barcelona.
Base esports
280 pàg.
15,5 x 23,5 cm. Rústica

17,80 € / 17,12 €
Distribució: octubre
978-84-19007-38-4

La projecció exterior de Catalunya al món
d’entreguerres
Albert Balcells
Aquest llibre ofereix la visió de conjunt de vint anys de projecció exterior de Catalunya en una època de grans canvis polítics al llarg de quatre períodes diferents:
la primera postguerra europea amb la Mancomunitat de Catalunya, la Dictadura
de Primo de Rivera, la Generalitat republicana i, finalment, una guerra civil de
més de dos anys i mig, que anava contra l’autonomia catalana, però que també
fou una guerra fratricida entre catalans.

La seducció del canvi
Amb el tripartit de Maragall de rerefons
Xavier Muñoz i Puiggròs
El lector té a les mans un relat viscut en primera persona sobre uns moments
històrics que, fa quasi dues dècades, varen portar Pasqual Maragall a presidir
la Generalitat de Catalunya. La possibilitat d’un canvi polític va seduir l’autor
d’aquest llibre. Maragall —fora de qualsevol improvisació— impulsà un projecte social, econòmic i mediambiental innovador i seriós concretat en el Pacte
del Tinell.

Ser Joan Fuster. Una lectura iniciàtica
Joan Fuster
Ser Joan Fuster és una selecció de textos pensada per provocar la reflexió sobre temes molt variats, però sempre d’interès: la delinqüència, les modes i els
costums de la joventut, la influència de la publicitat i els mitjans de comunicació,
la justícia, la llibertat, l’ecologisme, la guerra i el pacifisme, entre d’altres. Un
llibre que aconsegueix que el lector s’ho passe bé gràcies a l’estil àgil, directe,
sarcàstic i polèmic de l’autor.
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Base Històrica, 181
110 pàg.
15,5 x 23,5 cm
Rústica amb solapes
15,00 € / 14,42 €
Distribució: octubre
978-84-19007-40-7

Base Històrica, 181
208 pàg.
15,5 x 23,5 cm
Rústica amb solapes
17,80 € / 17,11 €
Distribució: octubre
978-84-19007-39-1

Trànsit, 26
176 pàg.
15 x 22,2 cm
Rústica amb solapes
12,95 € / 12,45 €
Distribució: 10 octubre
978-84-1358-366-2
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INFANTIL
Cómplices
Daniel Hernández Chambers
Cuando Sandra no va a clase el lunes todo el mundo se pregunta qué
debe haber sucedido. Sobre todo, porque Zeta tampoco ha ido y su mejor amigo, Yago, los descubrió besándose el sábado anterior en el bar
que solían frecuentar los fines de semana. La sombra de la duda, poco
a poco, se extiende sobre el entorno de Sandra y sus familias.

Algar joven, 105
112 pàg.
13 x 20,5 cm
Rústica
10,50 € / 10,10 €
Distribució: 26 octubre
978-84-9142-613-4

La misión de los fantasmas
Isaac Palmiola. Il·lustrador: Patri de Pedro
Cuando sus abuelos mueren, Noelia viaja al pueblo por primera vez,
acompañada de sus dos madres, Dolo y Cindy. Sin motivo aparente, casi
nadie les dirige la palabra. Curioseando por el desván de la casa familiar, ahora en venta, Noelia encuentra un collar con… ¡dos fantasmas
que llevan siglos atrapados!

Calcetín, 190
112 pàg.
13 x 20,5 cm
Rústica amb solapes
9,95 € / 9,57 €
Distribució: 12 octubre
978-84-9142-603-5

El hombre invisible
H. G. Wells. Traducció: Vicente Muñoz Puelles. Il·lustrador: Antonio del Hoyo
Un día frío y nevado de febrero llega al pequeño pueblo de Iping un
enigmático hombre con la cara cubierta por vendas, grandes gafas y un
sombrero. Una vez instalado en la posada más cercana, se encerrará
a trabajar en un misterioso experimento, mientras suceden acontecimientos extraños en el pueblo…

Calcetín, 191
80 pàg.
13 x 20,5 cm
Rústica
9,95 € / 9,57 €
Distribució: 5 octubre
978-84-9142-604-2

El patio secreto
Patricia García-Rojo. Il·lustrador: César Barceló
La señora Amelia vive con sus hermanas Adela y Magdalena. En aquella casa hay un hermoso patio interior. En él, se esconde el secreto de
Miriam, Félix y Ana, tres niños que pretenden resolver un reto escolar
con mucha imaginación y alguna que otra sinestesia (sí, lo has leído
bien: ¡Ana interpreta la vida mediante sinestesias!).

El arca, 5
104 pàg.
15 x 23,2 cm
Tapa dura
11,95 € / 11,49 €
Distribució: 19 octubre
978-84-9142-605-9

La Gina, el gat i l’emparedat
Maria Carme Roca. Il·lustradora: Laia Berloso
Temps era temps, en un llogarret costaner de l’illa de Sardenya... La
Gina, una noieta de deu anys, tenia un gat que s’estimava molt. En Moixmoix, un felí mimat i saberut, es va haver d’espolsar la mandra quan
van començar a perseguir els gats. No s’hauria imaginat mai que es
convertiria en l’heroi d’una aventura.

La formiga, 123
128 pàg.
13 x 20,5 cm
Rústica
9,50 € / 9,13 €
Distribució: 5 octubre
978-84-18592-91-1

En Felip Marlot, els drons i els sensellar
Joaquim Carbó. Il·lustrador: Francesc Infante
Torna el famós detectiu creat per Joaquim Carbó, batejat així per
l’escriptor en homenatge al cèlebre Philip Marlowe del nord-americà
Raymond Chandler. En Felip Marlot està més en forma que mai, i en
aquesta ocasió protagonitza una aventura plena de drons on no hi falta
la crítica social.
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La formiga, 124
200 pàg.
13 x 20,5 cm
Rústica
9,50 € / 9,13 €
Distribució: 26 octubre
978-84-18592-92-8

INFANTIL
Experimentem! Il·lusions òptiques

Biblioteca dels ratolins, 117
CAT: 978-84-18592-86-7

Fosforo. Il·lustradora: Rossella Trionfetti
LES IL·LUSIONS ÒPTIQUES es produeixen quan el nostre sistema visual
ens enganya. Ens fa percebre coses que realment no existeixen o que apareixen diferents de com són en realitat. I també són INCREÏBLEMENT DIVERTIDES. No podràs parar de sorprendre’t i d’exclamar: “DE VERITAT?!”
Experimentem junts la sensació que la realitat està distorsionada amb
EXPERIMENTS DIVERTIDÍSSIMS I FACILÍSSIMS.

CAS: 978-84-9142-595-3

UNITAT: Biblioteca dels ratolins. 48 pàg. 19 x 23 cm. Tapa dura. 14,96 € / 14,38 €. Distribució: 26 octubre

Experimentem! Electricitat i magnetisme
Fosforo. Il·lustradora: Rossella Trionfetti
EL MAGNETISME i l’ELECTRICITAT governen i sostenen el nostre dia a
dia, però, sabem com funcionen? Junts aprendrem sobre tots dos amb
17 EXPERIMENTS DIVERTIDÍSSIMS Y FACILÍSSIMS que expliquen tot el
que necessites saber! NO CALEN MATERIALS ESTRANYS NI FÓRMULES
COMPLICADES, només una gran PASSIÓ PER LA CIÈNCIA!

Els Robotots i l’hidra de Lerna

Biblioteca dels ratolins, 116
CAT: 978-84-18592-85-0

CAS: 978-84-9142-600-4

La Zebra, 4
CAT: 978-84-18592-60-7

Oriol Canosa. Il·lustrador: Jordi Sunyer
La nau HMIS Hèrcules té la pitjor tripulació interestel·lar que hagi sortit mai de
la Terra. Sort en tenen, dels seus robots, que s’encarreguen amb dos dits de
front de les missions que no vol fer ningú! La primera missió dels Robotots:
anar al planeta Lerna a deslliurar els seus habitants d’un monstre terrible.
UNITAT: La Zebra. 152 pàg. 15 x 22,2 cm. Flexibook
11,95 € / 11,49 €. Distribució: 26 octubre

CAS: 978-84-9142-563-2

SÈRIE NOVA!
«Els 12 treballs
de l’Hèrcules»

EXPOSITOR:
1118203080008

Els Robotots i la ciutat del rei Augies

La Zebra, 5
CAT: 978-84-18592-65-2

Oriol Canosa. Il·lustrador: Jordi Sunyer
Després de l’exitosa missió al planeta Lerna, els pitjors tripulants mai coneguts, els de la nau HMIS Hèrcules, tornen a la càrrega acompanyats dels seus
robotots. La seva segona missió consisteix a anar al planeta Èlide, a la cort
del rei Augies, a ajudar-lo a netejar els excrements que s’hi acumulen des de
fa generacions.

CAS: 978-84-9142-568-7

A recollir!
Rocio Bonilla
Babymoni s’ho ha passat d’allò
més bé jugant, però ara toca recollir les joguines. Totes totes,
que no ens en podem deixar cap
ni una!

Descobreix
l’univers
Minimoni aquí!
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Cartó, 33
20 pàg. 16 x 16 cm. Cartró
10,95 € / 10,53 €. Distribució: 19 octubre
CAT:		
978-84-18592-49-2

CAS:
978-84-9142-547-2
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INFANTIL
Finalista Premi Internacional
Enric Solbes d’Àlbum Il·lustrat
Consorci Ribera i Valldigna

Àlbums il·lustrats, 118
32 pàg. 21,5 x 29 cm
Tapa dura
16,95 € / 16,30 €
Distribució: 19 octubre
CAT: 978-84-18592-90-4

L’Arca, 13
192 pàg.
15 x 23,3 cm
Tapa dura
12,95 € / 12,45 €
Distribució: 19 octubre
978-84-18592-58-4

CAS: 978-84-9142-601-1

En Jordi porta els cabells llargs

Oi que ens hem perdut, Alícia?

Paloma Muiña. Il·lustradora: Anna Clariana

Pep Puig. Il·lustradora: Mercè López

En Jordi vol portar els cabells llargs, com la princesa que
deixa anar la seva melena per la finestra del castell perquè
el príncep pugi. A sa mare li sembla una bona idea que dugui
els cabells llargs, però a la seva iaia no li fa gens de gràcia.
Als seus companys de classe els encanta la seva cabellera.
Els seus cabells continuen creixent, fins que li arriben als
genolls.

L’Alícia, la narradora de la història, explica el que els va passar
a ella i a la seva colla el dia que van decidir que ja eren prou
grans per anar a l’escola tots sols. Es pensaven que no es perdrien, però el que va començar com un dia alegre d’emancipació
es va convertir en un malson que no oblidarien mai

La zebra, 8
64 pàg. 15 x 22,2 cm
Tapa dura
11,95 € / 11,49 €
Distribució: 12 octubre
CAT: 978-84-18592-83-6

Agència Kronos:
Tu decideixes la història, 6
144 pàg. 15 x 22,2 cm
Flexibook
11,95 € / 11,49 €
Distribució: 12 octubre
CAT: 978-84-18592-82-9

CAS: 978-84-9142-593-9

CAS: 978-84-9142-592-2

+ INFO

Ullals

Missió Transsilvània

Jacobo Feijóo. Il·lustrador: Martín Rodríguez

Jacobo Feijóo. Il·lustrador: Martín Rodríguez

Coneguda com la influencer del moment, Carmilla LeFanu és
una vampiressa valenta i entusiasta que es dedica a mostrar
la roba que porta a través de les xarxes socials. Acompanyada
per un científic intel·ligent i metòdic i un “uniporc” vietnamita,
s’endinsarà en una fantàstica aventura per salvar a una de les
seves seguidores més fidels.

L’Agència Kronos et necessita per a una nova missió. Però,
aquest cop, carrega’t de valor. Ha passat alguna cosa amb el
teixit espai-temporal i el teu company Oriol ha sigut segrestat
pel Comte Dràcula. Corre a rescatar el teu amic i viatja en el
temps per enfrontar-te a tot tipus d’éssers terrorífics. Et moriràs de por o l’Agència Kronos pot confiar en tu? T’aliaràs amb
els teus enemics per aconseguir-ho?

Una divertidíssima novel·la il·lustrada que combina
vampirs, misteri i xarxes socials
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INFANTIL
INUNDAT
Mariajo Ilustrajo
Un matí, la ciutat es va llevar i els seus habitants s’adonaren que tot estava una
mica... mullat!
Al principi semblava que a ningú li importés. Però, la petita quantitat d’aigua,
es convertí en un gran problema. Un àlbum il·lustrat espectacular, una història que desborda esperança, un cant a la força
de transformació de la gent quan aconseguim treballar junts.
Inundat

Un àlbum que desborda vigor de l’aclamada i
premiada Mariajo Ilustrajo
Fora de col·lecció
32 pàg. 22,5 x 29,6 cm
Cartoné pàg. desplegable
16,50 € / 15,87 €
Distribució: 5 octubre

CAT:
978-84-18288-35-7
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La Mimosa i en Sam són dos bons amics que viuen plàcidament al bell mig del jardí. Junts resolen misteris i donen un
cop de mà als animals que hi viuen.
Un còmic divertit i enginyós per als més petits!
A Missió hibernació la Mimosa investigarà com hibernen la resta d’animals del
bosc… conseguirà dormir-se.
Prix Littéraires du Gouverneur Général (Canada, 2021),
Prix Yvette-Lapointe (Quebec, 2021) Prix Bédéis Causa (Canada, 2021)
Mimosa i Sam, 3
48 pàg. 18,5 x 24 cm
Cartoné
14,00 € / 13,46 €
Distribució: 19 octubre

CAT:
978-84-18288-42-5

CAS:
978-84-18288-43-2

En Parallamps
Alba Dalmau i Berta Cusó. Il·lustrador: Bernat Oliveres
En Roy Sullivan va existir de veritat i, ho creieu o no, al llarg
de la seva vida li van caure set llamps! Aquesta és la història d’un guarda forestal de Virgínia que aconseguí sobreviure a set llamps i que gràcies a aquesta proesa tothom
l’anomenava en Parallamps.
Endinseu-vos en el text poètic d’Alba Dalmau i l’imaginari
personal i original de Berta Cusó per descobrir la vida extraordinària i plena de llum d’en Roy Sullivan.
Fora de col·lecció
48 pàg.
22,5 x 26,5 cm

Cartoné
16,50 € / 15,87 €
Distribució: 12 octubre
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Capgirat

15,95 €
978-84-121080-8-8

978-84-18288-44-9
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INFANTIL
EL COSTUMARI DEL PATUFET
El cicle festiu anual català per a infants
Roger Roig i Hugo Prades
El Patufet, protagonista d’un dels contes populars catalans més coneguts arreu, revisita el costumari de tradicions i festes del nostre país. Amb una mirada tendra
i alhora divertida, repassa els principals costums catalans associats a un moment concret del calendari: un
recorregut festiu excepcional!

Si hoy vienes al bosque
Un año mágico en la arboleda con poemas para leer
y detalles para encontrar
Rachel Piercey. Il·lustradora: Freya Hartas
Vive la maravilla del día a día de la naturaleza con
este primer libro de poesía que explora el año mágico del bosque. Con poemas de la aclamada escritora Rachel Piercey, harás un viaje de primavera a
invierno con amigos para conocer, lugares para explorar y cosas para encontrar a lo largo del camino.

Fora de col·lecció
144 pàg. 24 x 22 cm
Tapa dura
19,90 € / 19,13 €
Distribució: 5 octubre
978-84-1356-095-3

Fora de col·lecció
48 pàg.
25,6 x 31 cm
Tapa dura
16,95 € / 16,30 €
Distribució: 12 octubre
978-84-18735-15-8
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El secret de la Maroka
Mara Meneghel
Un conte que a través d’una tendra història ajudarà els més petits a
aprendre la importància d’explicar les coses que els preocupen.
Aquesta és la història d’una nena anomenada Maroka, que pateix a casa i a
l’escola perquè un secret que només sap ella. Vols saber quin és el secret
de Maroka? Potser tu també en tens un o coneixes algú que en tingui. El
petit secret de la Maroka ens ajudarà a entendre que no estem sols. Quan
comptem amb l’ajuda d’algú, tot resulta més fàcil de solucionar.

28 pàg.
20 x 25,5 cm
Rústica
10,00 € / 9,62 €
Distribució: 12 octubre
978-84-19007-37-7

• Els animals juguen a fet i amagar...
• Estira’ls les cues i escolta els seus crits
per descobrir-los!
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De qui és
aquesta cua?

De qui són
aquestes orelles?

Emeline Barrea

Emeline Barrea

978-84-19007-14-8

978-84-19007-15-5
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UNITAT:
El meu llibre de “sons”
10 pàg.
15 x 26 cm
Rústica
16,80 € / 16,15 €
Distribució: octubre

INFANTIL
GERMANS
Iris De Moüy. Traducció del francès: Yannick Garcia
Arriba una germaneta. Massa petita per jugar. Així que el germà gran li dona llet,
molta llet, perquè ella el pugui acompanyar aviat en les seves aventures. Munten
zebres, escapen de dracs i vampirs, neden amb sirenes. El traç de la línia negra
de les primeres pàgines corresponen al temps d’espera. Caldrà temps perquè el
color esclati sobtadament i perquè es creï l’acord entre els germans, la felicitat
de compartir. Una història tendra i original sobre el naixement d’un germà. I un
cant colorista a la fraternitat.
40 pàg.
17 x 20 cm
Tapa dura efecte paper pur
15,50 € / 14,90 €
Distribució: 3 octubre

CAT:
978-84-125756-0-6

CAS:
978-84-125755-0-7

QUI HA SIGUT?
Suzanne Lang. Il·lustrador: Max Lang
Traducció: Jana Lüscher
Què passa quan no tenim paciència o no sabem dir les coses?
Què passa quan diem una mentida i no sabem tornar enrere i dir la veritat?
Quan una pela de plàtan va a parar sobre el cap de la Búfag, està segura que
només hi ha un animal que ho pot haver fet: en Jim Panzé. Però Jim diu que no
ha sigut ell…
La majoria dels altres animals, però, donen suport a la Búfag i en Jim es veu
obligat a marxar de la selva i se’n va a viure al desert. Només el seu millor amic,
en Norman, l’acompanya.
S’hi trobaran bé, al desert? Tornaran mai a veure la selva? I, el més important,
esbrinarem mai qui va llançar aquella pell de plàtan?

Simbolet
88 pàg.
18,4 x 26 cm

Tapa dura
18,00 € / 17,31 €
Distribució: 17 octubre

978-84-18696-14-5

UNA CABANA AL MIG DEL BOSC
Isabel Fabregat Aparicio
Un conte sobre les emocions pròpies de l’edat: el gust per conèixer
l’entorn, per endegar aventures i per explicar històries amb els amics.
En un petit poble la colla decideix construir una cabana al mig del bosc.
Mentre juguen a investigar van coneixent els arbres de l’entorn i descobreixen la importància de la diversitat d’espècies.

El Trebinell, 6
30 pàg.
20 x 20 cm

Tapa dura
16,00 € / 15,38 €
Distribució: 26 octubre
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978-84-125747-1-5
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CALENDARIS 2023
CALENDARI SERRA D’OR 2023
CAÇADORS DE CANÇONS
Il·lustrat amb fotografies de cantaires, músics i missioners del llibre
Caçadors de cançons, de Josep Massot i Muntaner, sobre el Cançoner Popular de Catalunya.
Amb fotografies de l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya.
Calendari Serra d’Or
12 pàg.
34 x 49 cm
Espiral
16,00 € / 13,22 €
Distribució: 26 octubre
1172872630001

CALENDARI ROCIO BONILLA 2023
Rocio Bonilla
Torna el calendari més esperat. Minimoni protagonitza novament el teu any amb aquest calendari. Recorre cada mes acompanyant el personatge més tendre de l’univers Rocio Bonilla en
les seves aventures i descobriments.
Gràcies a les notes que hi trobaràs, no t’oblidaràs de cap festivitat,
diada o data assenyalada. A més, podràs personalitzar-lo amb adhesius per a recordar aniversaris i altres dies importants.
12,95 € / 12,45 €. Distribució: 12 octubre
CAT:
978-84-18592-93-5

CAS:
978-84-9142-602-8

Indústria 64, entl 1a
08025 Barcelona
T: 932 096 941
info@xarxadellibres.cat
www.xarxadellibres.cat

Àgora Solucions Logístiques, SL
T: 902 109 431
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