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El tocadiscos de Joan Fuster
Pau Alabajos 

Als anys huitanta, una periodista visita la casa de Joan Fuster a Sueca per a fer-li una entrevista. Vol 
parlar amb ell sobre la seua relació amb la música, per un text que ha llegit en un llibre de Josep Pla, 
Notes per a Sílvia, on l’autor de l’Empordà recrea la seua 
visita a ca Fuster, amb una atenció especial a la música 
que sonava al tocadiscos. A partir d’aquest moment, els 
dos interlocutors inicien una conversa que tracta sobre 
el paper que van jugar els Setze Jutges en la lluita anti-
franquista, sobre la importància de la Nova Cançó durant 
la transició democràtica i sobre altres qüestions socials, 
polítiques i culturals que afecten la nostra història recent.
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VÀRIA

Mise in abyme
Tatiana Hidalgo-Marí 

Un poemari dividit en tres parts (Tempus fugit, Ignis (des)amoris i 
Locus amo(r)enus) que conté un total de 39 poemes. Cadascuna de 
les parts conclou amb un breu epitafi, un xicotet escrit que fa re-
ferència a un autor clàssic en concret. En la primera part és Vicent 
Andrés Estellés; en la segona, Maria Mercé Marçal; i en la tercera, 
Miquel Martí i Pol.

L’illa de Henderson
Alberto Garcia Elena 

Es tracta d’un poemari de prosa poètica dividit en cinc parts en el 
qual l’autor reflexiona, ironitza de vegades, sobre la contempora-
neïtat i les seues derivades des d’una perspectiva crítica: les expe-
riències vicàries, la hiperdigitalització de les nostres vides, de les 
nostres rutines o la superficialitat en la que ha caigut la societat, 
són alguns dels temes que aborda el poemari.

Manual de traducció català-francès
Miguel Tolosa i Loïc de Faria

Aquest manual pretén ser una eina per exercitar-se en la pràctica de la traducció del català al francès i va destinat 
a futurs traductors, però serà útil també a estudiants de llengües 
aplicades o de comerç internacional, i pot funcionar a l’aula o com 
a recurs autodidacta. Es compon de set unitats dedicades als àm-
bits científic, tècnic, mèdic, econòmic, jurídic, turístic i humanístic. I 
cada unitat inclou tres encàrrecs de traducció.

Biblioteca de traducció
i interpretació, 26
300 pàg.
16,5 x 24 cm. Rústica
23,00 € / 22,12 €
Distribució: 2 novembre
978-84-9766-789-0

La pedregada
David Sánchez Pacheco 

És l’aniversari d’Oriol i també l’últim dia de la seua vida tal com l’ha 
viscuda. Son pare, sa mare i Marcel, el seu amic de l’institut, són con-
vidats a un sopar on res és el que sembla, on el temps és un amfitrió 
més, on milers de preguntes busquen respostes sense èxit aparent.

Bromera Teatre, 90
168 pàg.
13 x 20,5 cm
Tapa tova
11,95 € / 11,49 €
Distribució: 9 novembre
978-84-1358-371-6

Bromera Teatre, 89
88 pàg. 13 x 20,5 cm
Tapa tova
11,95 € / 11,49 €
Distribució: 23 novembre
978-84-1358-367-9

    
     + INFO

XXVII Premi
Ciutat d’Alcoi de Teatre Pep Cortés 

Bromera poesia, 154
72 pàg.
15 x 23,2 cm
Tapa tova
16,50 € / 15,87 €
Distribució: 2 novembre
978-84-1358-379-2

Premi València Nova de Poesia 2022

Bromera poesia, 153
56 pàg.
15 x 23,2 cm
Tapa tova
16,50 € / 15,87 €
Distribució: 2 novembre
978-84-1358-378-5

Premi València de Poesia 2022
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L’HOME QUE TOT HO VEIA  
Deborah Levy. Traducció: Alexandre Gombau i Arnau 

Dues Europes, dues vides.
En Saul Adler és atropellat dues vegades al mateix lloc, el pas zebra d’Abbey Road, conegut 
mundialment perquè els Beatles s’hi van fotografiar creuant-lo.  La primera vegada va ser l’any 
1988 i en Saul —un historiador de 23 anys especialitzat en l’Europa 
de l’Est— tenia una cita amb la seva nòvia Jennifer, amb qui tren-
carà aquell dia. Poc després viatja a l’Alemanya Oriental (RDA) 
per continuar la seva recerca i fer-hi unes conferències a la uni-
versitat. Allà tindrà un embolic amb el seu «traductor» (assignat 
pel govern per controlar els seus moviments) i la germana d’ell.

La segona és el 2016 i en Saul acaba a l’hospital, on reviurà 
el seu viatge a Berlín i repassarà altres fets de la seva 
vida, aportant una insòlita lucidesa i una nova llum a tot 
allò que el lector coneix.
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FICCIÓ

HARD LAND  
Benedict Wells. Traducció: Ramon Farrés 

Missouri, 1985. En Sam té quinze anys i ha acceptat una feina 
d’estiu en una antiga sala de cinema per fugir dels problemes 
de casa. Allà hi coneix en Cameron, en Hightower i la Kirstie, 

una noia atrevida de qui s’enamorarà. Serà un estiu 
intens en què la vida d’en Sam es capgirarà per 

complet. Per primer cop sent que no és un per-
sonatge insignificant. Però passarà alguna cosa 
inesperada que l’obligarà a créixer i a descobrir, 
també, qui és ell.

Un homenatge a les pel·lícules coming on age dels 
anys vuitanta, la història d’un estiu inoblidable.

LIQUIDEU EINSTEIN  
Andreu González 

Einstein, un científic incòmode.
El febrer de 1923 Albert Einstein, aleshores ja el ci-
entífic més destacat del planeta, va visitar Ca-
talunya, on va impartir diverses conferències 
sobre les teories més avançades de la física 
moderna. Però no era estimat ni reconegut 
per tothom. A Alemanya, alguns sectors no 
volien que un jueu —a més, pacifista— fos la 
figura capdavantera de la seva comunitat cien-
tífica. Per això van planejar liquidar-lo. A Barcelona.

Narratives, 151
224 pàg. (aprox.)
13,8 x 21,3 cm
Rústica amb solapes
20,00 € / 19,23 € (aprox.)
Distribució: 16 novembre
978-84-19017-37-6

Capital Books, 25
224 pàg. (aprox.)
15 x 23 cm
Rústica amb solapes
19,90 € / 19,13 € (aprox.)
Distribució: 16 novembre
978-84-124086-2-1

342 pàg. (aprox.)
14 x 21 cm
Rústica
19,90 € / 19,13 €
Distribució: 16 novembre
978-84-123981-9-9

Visita de 

l’autora a

Barcelona

a finals de

novembre

Novel·la

nominada

al premi

Man Booker

L’any que ve

farà cent anys 

de la visita 

d’Einstein a 

Catalunya

«Un talent

excepcional de

la literatura

alemanya jove.»

Claudio

Armbruster / ZDF, 

Magúncia



XARXADELLIBRES  #109 / NOVETATS NOVEMBRE 2022

Prou fred perquè nevi 
Jessica Au. Traducció: Albert Nolla

Una mare i una filla que fa temps que no es veuen queden per per fer un viatge juntes a Tòquio: pas-
segen pels canals durant els vespres de tardor, s’aixopluguen dels ruixats, comparteixen àpats en 
petits cafès i restaurants i visiten galeries d’art. I, mentrestant, parlen, de les coses més banals a les 
més profundes: del temps, dels horòscops, de roba i 
d’objectes, però també, i sobretot, de la família, la dis-
tància i la memòria. Però quin és el motiu real d’aquest 
viatge el·líptic i, fins i tot, espectral?
Amb un estil deliciós i un llenguatge senzill i elegant, 
Jessica Au ens passeja sinuosament pels replecs 

d’una relació esmorteïda pels anys i, entre els tem-
ples, els jardins i els museus, ressona una pregunta: 
quin dret tenim a accedir al món interior de l’altre?
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Pavana per a un infant difunt
Vicent Enric Belda 

Eduard Ferragut és un rendista acomodat de la València de princi-
pis del segle XX que ha perdut a la seua dona. Ara, viu plàcidament 
amb la seua filla Caterina i, en ocasions, col·labora com a fotògraf 
aficionat per al periòdic Las Provincias. L’aparició d’un xiquet mort 
amb evidents signes de violència a la vora d’una sèquia, altera la 
seua perspectiva i el porta a endinsar-se en una investigació al 
costat de l’inspector Carles Verdú.

La persistència dels roures
Sebastià Carratalà 

Alfredo Roure, banquer i home de negocis implacable, se sent 
vell i malalt. La perspectiva del final es converteix en una tragè-
dia per a algú que ha dedicat la vida a fer prosperar els negocis 
familiars a qualsevol preu. Amb aquesta novel·la, plena de girs 
i detalls, Sebastià Carratalà construeix un retrat irònic i molt 
perfilat sobre la burgesia valenciana, inspirada en alguns dels 
seus noms més il·lustres, però matisada pels filtres de la ficció.

L’Eclèctica, 336
272 pàg. 15 x 23,2 cm
Tapa tova
20,95 € / 20,14 €
Distribució: 2 novembre
978-84-1358-377-8

     + INFO

FICCIÓ

La bèstia i el caçador 
Lurdes Malgrat i Escarp. Il·lustrador: Pere Español Bosch

En un món nou que es comença a definir, un home, esdevingut caçador, 
i una bèstia, producte d’aquesta nova realitat, es juguen el predomini. 
Tot depèn de la punta d’una fletxa. 

La Gent del Llamp, 87
48 pàg.
23 x 27 cm
Rústica amb solapes
15,00 € / 14,42 € (aprox.)
Distribució: 30 novembre
978-84-1356-236-0

Escrit al Maresme
DD.AA. 

Com si d’una denominació d’origen protegida es tractés, Escrit al Ma-
resme proposa descobrir relats de catorze narradors i narradores 
maresmencs de naixement, d’adopció o de vocació. Una col·lecció de 
relats nascuts del pensament local amb vocació i dimensió global.

Quaderns de 
la Font del Cargol, 21
152 pàg. 15 x 23 cm
Rústica amb solapes
15,00 € / 14,42 €
Distribució: 2 novembre
978-84-1356-226-1

Ficció, 40
120 pàg.
14 x 22 cm
Rústica amb solapes
16,95 € / 16,30 €
Distribució: 9 novembre
978-84-17353-36-0

Novel·la guanyadora del Novel Prize 2020

Premi València de Narrativa 2022

L’Eclèctica, 335
272 pàg. 15 x 23,3 cm
Tapa tova
20,95 € / 20,14 €
Distribució: 9 novembre
978-84-1358-370-9

     + INFO

II Premi Ciutat d’Alcoi Isabel-Clara Simó

Traduïda a

18 idiomes
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Per què juguem a...?
L’origen de 100 jocs d’entreteniment
Albert Vidal 

Quantes vegades ens hauran proposat si volem jugar a alguna 
cosa? Quants cops ens hauran preguntat si volem compartir 
una activitat amb l’única finalitat de divertir-se?
Hem fet una tria de cent jocs i hem explicat el seu orígen, la 
seva història, tant si són tradicionals com més recents.

Fragmenta Variata 
Miquel de Palol

Miquel de Palol, un dels grans escriptors del nostre temps, 
s’interroga sobre el present del nostre país i es demana com es 
pot construir res (un Estat, una nació...) si no es té en compte la 
cultura i la pròpia tradició.
Fragmenta Variata neix com a resposta a la pregunta de per 
què no vam ser capaços d’arribar a consolidar l’Estat? I la res-
posta la troba en l’abandonament de la cultura.

Mirades, 2
288 pàg.
14 x 21 cm
Rústica amb solapes
21,95 € / 21,11 €
Distribució: 30 novembre
978-84-7226-912-5

Orígens 38
220 pàg.
15 x 23 cm
Rústica amb solapes
20,00 € / 19,23 €
Distribució: 23 novembre
9788472461833 

L’EXTINCIÓ DE CONVERGÈNCIA
De l’oasi pujolista a la
fragmentació postconvergent
Núria Orriols

La història del partit polític que ha governat més 
anys a Catalunya.
Fundada per Jordi Pujol l’any 1974, Convergència és una 
història d’èxit i fracàs. Va governar durant 23 anys a la Generalitat, va 
posar les bases del que és avui l’autonomia catalana, va ser un partit 
clau en la política espanyola de l’últim quart de segle i va liderar la 
Catalunya del procés. Però el seu final és aquella història on gairebé 
res surt com estava previst. És una història d’ideals, de lluites pel 
poders, d’ambicions, de corrupció, de silencis i decisions que, al cap-
davall, han capgirat el paisatge polític de la Catalunya del segle XXI.
Núria Orriols, cap de política del Diari Ara, ha treballat durant 
més de dos anys fent entrevistes, buscant documentació, articles 
d’hemeroteca i bibliografies diverses per donar resposta a la pre-
gunta per què ningú ha reivindicat el seu llegat, i com s’ha arribat a 
transformar tant aquest espai polític. 

El Fil d’Ariadna, 131
248 pàg. (aprox.)
13,8 x 21,3 cm
Rústica amb solapes 
20,00 € / 19,23 € (aprox.)

Distribució: 16 novembre
978-84-19017-32-1

La transformació

i desaparició de 

Convergència és 

clau per entendre 

el canvi de cicle 

polític viscut a 

Catalunya
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196 pàg. 15 x 21 cm
Rústica amb solapes
14,20 € / 13,65 €
Distribució: 9 novembre
CAT: 978-84-267-3550-8 

CAS: 978-84-267-3511-9

Abordatge integral de prevenció de la 
conducta suïcida i autolesiva
Una mirada educativa per a famílies i professionals
Luis Fernando López Martínez (Coord.) 

El suïcidi és considerat un dels majors problemes de salut pú-
blica de la societat moderna, tant d’atenció social i sanitària 
com educativa, que requereix una mirada integral i estratègies 
d’actuació essencials per a la seva prevenció, detecció precoç, 
intervenció i postvenció.Aquest llibre, lluny d’ésser un manual 
sobre la mort, és un conjunt de reflexions i aportacions des de 
l’experiència i una mirada a la vida amb rigor, professionalitat 
i humanitat. En ell dotem de contingut, educació i visibilitat 
allò que s’ha mantingut ocult, silenciat i estigmatitzat.

Adéu
Conte per explicar la mort i acompanyar 
els infants en el dol
Rafa Guerrero. Il·lustrador: Jesús Lopez 

A en Lucas i a la Maria els agrada molt estar amb l’àvia, però un 
dia va emmalaltir i van haver de portar-la a l’hospital. Al final, 
es va morir. Saps què és la mort? I un tanatori? Vols descobrir-
ho amb en Lucas i la Maria? L’anestèsia emocional que predo-
mina en la societat i en algunes famílies posa moltes traves a 
l’hora d’integrar de manera sana la mort. El conte és una eina 

clau per explicar la mort i acompayar els infants en el dol, ja 
que proporciona un relat amb recursos que ajuden a en-

tendre la situació per la que passen els protagonistes.

ECAI. Escalas de Conductas de Apego Infantil
Vicent Prieto Rubio y Ana Albert Pérez 

La teoría del apego se está erigiendo como un nuevo paradigma 
comprensivo no solo de las personas con problemas emociona-
les y sociales, sino también de aquellas otras de cualquier edad, 
que llevan una vida emocional y socialmente adaptada. No se 
centra exclusivamente en lo patológico, sus principios son váli-
dos para la comprensión profunda de todos los seres humanos. 
El ECAI es un instrumento dirigido a la identificación inicial de 
los cuatro tipos de apego (Seguro, Ambivalente, Evitativo y Des-
organizado) a partir de los comportamientos observables en la 
escuela tanto en contextos formales (aulas) como informales 
(patio, fiestas, salidas extraescolares, etc.).

Troba l’Amor
Conte per conèixer i expressar l’amor en la infància
Beatriz Saguar i Nicolás Saguar. Il·lustrador: Andrés Pabón 

T’agraden els animals? I les plantes? Saps que hi ha uns és-
sers que són meitat plantes meitat animals que representen 
les emocions? Vols conèixer i entendre l’Amor amb l’ajut del 
Nico?Les mares, els pares o altres persones encarregades de 
tenir cura dels nostres fills ens convertim en els seus referents 
principals, abans fins i tot que hagin nascut. L’amor que sentim 
cap als nostres fills ens ajuda a transitar per les etapes més di-
fícils de la criança. A partir d’aquest amor que reben, els nens i 
les nenes construeixen la seva autoestima. Aquest conte és una 
eina clau per conèixer i expressar l’amor en la infància.

34 pàg. 22,5 x 22,5 cm
Tapa dura
16,95 € / 16,30 €
Distribució: 9 novembre
CAT: 978-84-267-3540-9 

CAS: 978-84-267-3539-3

248 pàg. 21 x 29,7 cm
Rústica
29,50 € / 28,37 €
Distribució: 9 novembre
978-84-267-3502-7 

34 pàg. 20,5 x 20,5 cm
Tapa dura
14,95 € / 14,38 €
Distribució: 9 novembre
CAT: 978-84-267-3469-3 

CAS: 978-84-267-3468-6

NOVA

EDITORIAL

Per a

nens i nenes

de 4 a
8 anys

Per a

nens i nenes

de 2 a
6 anys
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PAU CAPELL
Lluita pel que vols i estima el que tens
Pau Capell Gil

«He decidit escriure Lluita pel que vols i estima el que tens per-
què tenia ganes de plasmar el que portem a dins els esportistes 
professionals i poder, així, aprofundir més en el que som que no 
pas en el que fem.»
Pau Capell és esportista professional de curses de muntanya, 
tres vegades campió de la Copa del Món d’ultratrails Ultra Trail 
World Tour (2018, 2019 i 2021) i guanyador de l’Ultra Trail del Mont 
Blanc (2019). Amb aquest relat, Capell mostra la seva part més 
personal i de com ha aconseguit el seu somni esportiu, però tam-
bé dels entrebancs que ha hagut d’anar superant. 

Fora de joc, 22
192 pàg. 15,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
17,50 € / 16,83 € (aprox.)

Un llibre
ple de
sinceritat,
passió i
esforç

Distribució: 2 novembre 
978-84-1356-038-0

Cels de safir 
Les ascensions catalanes més emblemàtiques als 14 vuitmils
Eduard Sallent

L’Eduard Sallent ha escollit, entre moltes, catorze grans 
aventures de l’himalaisme català. Catorze històries amb 
un sentiment comú: la passió per la muntanya, que va més 
enllà del merament esportiu.
Alguns són relats dramàtics d’ascensions quasi impossibles. 
Altres, boniques històries d’amistat i convivència. Sempre, però, 
viscudes amb la humilitat i respecte de qui descobreix quelcom meravellós.

Annapurna, 2
360 pàg.
13,3 x 21,5 cm
Rústica amb solapes
19,90 € / 19,13 € (aprox.)
Distribució: 9 novembre
978-84-1356-233-9

GUIA DE NÚVOLS I FENÒMENS
METEOROLÒGICS PER A NOIS I NOIES
Marcel Costa i Jordi Mazon

Els joves actuals han crescut en un món tecnològic i digi-
tal. Aquesta digitalització i tecnologies han suposat grans 
avenços per a la meteorologia i la climatologia, però 
l’observació és encara essencial, ja que hi ha fenòmens 
meteorològics que només la nostra vista i coneixement 
ens permet identificar. Conèixer i identificar els núvols i els fenòmens meteorològics 
ens permet obtenir valuoses dades científiques, predir quin temps farà i gaudir dels 
meravellosos espectacles de l’atmosfera.
Aquesta guia serà de gran utilitat per conèixer, identificar i descobrir moltes coses 
sobre els núvols i els fenòmens meteorològics.

Guies de camp per a nois i noies, 6
168 pàg. (aprox.). 14,2 x 21 cm
Rústica amb solapes
19,00 € / 18,27 € (aprox.)

Guia pràctica, 
molt visual i
a tot color

Distribució: 16 novembre 
978-84-1356-228-5

Aquesta nova

edició inclou un epíleg

amb els 14 vuitmils

de Ferran Latorre
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La lluita per l’aigua a la conca baixa del Gaià
Regadiu, molins i conflictes
Ricard Ramon i Sumoy

Els conflictes al voltant de l’aigua, sigui entre diferents usos o entre 
regants i la recerca de solucions a aquests conflictes, han marcat 
la història contemporània dels pobles de la conca baixa del Gaià. 
Un paisatge, una economia i una societat lligada a l’aigua del Gaià.

8
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Jaume Cubells, escultor (1925-2007)

Jaume Cubells Sanahuja (1925-2007) fou un escultor barceloní. 
A través de l’exposició es vol posar en valor el llenguatge propi 
d’aquest escultor i deixar constància de l’obra amb els textos i 
imatges recollits en aquest llibre.

Nou Estadi: cinquanta anys fent història
Enric Pujol i Cayuelas

És una mirada enrere per explicar tots els esdeveniments, remode-
lacions, millores i partits jugats pel Nàstic durant aquest mig segle 
de vida. També és un viatge al passat per conèixer els altres camps 
de futbol on va jugar l’equip tarragoní des de la seva fundació. El 
llibre disposa d’una àmplia documentació estadística.

Juli Vela Buldó
Cooperació social, escolar i de consum
Jordi Pomés Vives

Juli Vela Buldó (1934-1997) va ser un gran idealista; el seu ideal va 
ser el d’una societat culta i zautogestionada econòmicament pels 
mateixos treballadors en la qual un sistema educatiu renovat havia 
de jugar un paper cabdal.

Rafael Castells i París. Ho he viscut així
Valls, ser-hi, viure-hi i conviure-hi
Rafael Castell i París

En aquest llibre, el lector hi trobarà reflectida la presència de Ra-
fael Castells i París en molts diversos àmbits del món vallenc, una 
presència molt activa en els mitjans de comunicació, en l’organització 
d’esdeveniments i d’activitats de projecció ciutadana.

La rectoria
Roser Vidal

La troballa d’uns ossos en una doble paret, entre l’església i la rec-
toria d’un poble gairebé abandonat, portarà l’inspector Manel Font 
i la forense Gemma Caldentey a un al·lucinant viatge pel temps, on 
la realitat i la llegenda s’abracen i es confonen. 

L’Arbre de la Plaça, 3
500 pàg. (aprox.)
15,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
23,90 € / 22,98 € (aprox.)
Distribució: 30 novembre
978-84-1356-232-2

Fora de col·lecció
120 pàg. (aprox.)
23 x 27 cm
Rústica amb solapes
20,00 € / 19,23 € (aprox.)
Distribució: 2novembre
978-84-1356-234-6

El Tinter, 172
384 pàg. (aprox.)
15,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
20,00 € / 19,23 € (aprox.)
Distribució: 30 novembre
978-84-1356-223-0

Cooperativistes catalans, 37
104 pàg. (aprox.)
17 x 24 cm
Rústica amb solapes
12,50 € / 12,02 € (aprox.)
Distribució: 2 novembre
978-84-1356-213-1

El Tinter, 174
304 pàg. (aprox.)
15,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
19,90 € / 19,13 € (aprox.)
Distribució: 30 novembre
978-84-1356-235-3

Narrativa, 30
208 pàg. (aprox.)
15,5 x 23,3 cm
Rústica
16,50 € / 15,87 € (aprox.)
Distribució: 2 novembre
978-84-16342-57-0
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LA CUINA DE SEMPRE
PER A LA GENT D’AVUI  
Jeroni Castell

La cuina de sempre per a la gent d’avui és un recull de recep-
tes de la cuina tradicional catalana, però adaptades al segle 
XXI. Canelons, suquet de peix, pollastre amb prunes, menjar 
blanc... Una seixantena de receptes, entre entrants, plats prin-
cipals i postres, que sorprendran fins i tot els convidats més 
exigents. A més, van acompanyades de notes i consells del xef 
Jeroni Castell, amb una Estrella Michelin i dos Sol Repsol, que 
li donaran un toc més creatiu i personal.
Un llibre que recull tradició i modernitat, amb productes del mar 
i de la terra com a principals protagonistes.

Sensacions, 20
144 pàg. (aprox.)
17 x 24 cm
Rústica amb solapes 
18,90 € / 18,17 €
Distribució: 16 novembre

CAT:
978-84-1356-229-2

CAS:
978-84-18735-23-3

100 protagonistes de la història
de la ciència
Ignasi Llorente

La ciència és una empresa col·laborativa, un procés cooperatiu que ha ne-
cessitat prop de 25 segles i milers de contribucions per arribar on és ara. 
Fins i tot figures genials presumptament solitàries com el mateix Newton, 
van reconèixer que “si hi he vist més lluny, és per haver-me enfilat a es-
patlles de gegants”. 
Aquest llibre neix amb la voluntat de ser un recorregut amè i original per 
més de 3.000 anys d’història del pensament científic. 

De 100 en 100, 74
128 pàg. (aprox.)
15,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
13,80 € / 13,27 € (aprox.)
Distribució: 9 novembre
978-84-1356-227-8

Els noms dels ocells en el
llenguatge popular català
Andreu Carretero Serra

Aquest llibre pretén, abans que el temps ho esborri, documentar la rique-
sa ornitonímica catalana, és a dir, les diferents maneres d’anomenar els 
ocells per part de la nostra comunitat lingüística, a més de la seva apari-
ció en diverses manifestacions del llenguatge popular. Així, s’han recollit 
6.816 sinònims de 387 espècies d’ocells salvatges, ferals o domesticats, i 
s’han consignat frases fetes, refranys, lèxic i argot, derivats, endevinalles, 
mimologismes, topònims i altres facetes on eren presents.

El Tinter, 174
344 pàg. 15,5 x 23,3 cm. 
Rústica amb solapes
21,50 € / 20,67 € (aprox.)
Distribució: 9 novembre
978-84-1356-230-8

La cuina de Jeroni Castell ha estat reconeguda 
amb dos Sol Repsol (anys 2010 i 2020) i amb 
una Estrella Michelin (2014)
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Portuguès per a catalanoparlants
Pere Comellas  

Aquest llibre és un manual per aprendre portuguès i 
una gramàtica d’aquesta llengua. Però l’objectiu prin-
cipal que es proposa és oferir un tast d’un ventall 
de cultures fascinants que fan servir el portuguès. 
S’inspira en la fantàstica feina que dues lingüis-
tes,  Beatriz Fernández i Anna Pineda, van fer fa 
uns anys en l’obra Basc per a catalanoparlants. Vol 
ser un primer pas, un despertador de curiositats 
cap a una llengua tan pròxima en tots els sentits, i 
sovint tan ignorada per aquests verals. 

Entrevol, 22
263 pàg.
14 x 21 cm
Rústica amb solapes
18,00 € / 17,31 €
Distribució: 2 novembre
978-84-125974-1-7

Teatre. Tragicomèdia pastoral d’Amor,
  Firmesa i Porfia / Lo desengany
Francesc Fontanella
Edició i introducció: Albert Rossich i Pep Valselobre

El cinquè volum dels Imprescindibles de Barci-
no i el primer dedicat al teatre, posa a l’abast 
dels lectors les dues obres més importants del 
Barroc català, avui gairebé introbables tot i ser 
dues obres cabdals de la nostra literatura:  Lo 
desengany i Amor, Firmesa i Porfia, de Fran-
cesc Fontanella, de qui enguany se’n celebra el 
4t centenari del naixament (1622).
La Tragicomedia pastoral d’Amor, Firmesa i 
Porfia és una ambiciosa obra dramàtica que va 
escriure amb només vint anys d’edat, i hi tro-
bem els típics i temes i les formes del Barroc. 
Lo desengany, és una peça dramàtica en dos 
actes, i també versa sobre amors contrariats.

Imprescindibles.
Biblioteca de Clàssics 
Catalans, 5
464 pàg.
15 x 21 cm
Rústica
25,95 € / 24,95 €
Distribució: 14 novembre
978-84-7226-911-8

Cicle de l’exili V 
Memòries de l’exili mexicà (1957-1961)
Artur Bladé Desumvila

Prop de 75 anys després de ser escrit, veu la llum un gran document inèdit 
de l’escriptor que completa el seu Cicle de l’exili. Aquest dietari és un testi-
moni important i únic per a la història de l’exili català en terres americanes. 

Obra Completa
Artur Bladé Desumvila, 14
536 pàg. 15,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
23,90 € / 22,98 € (aprox.)
Distribució: 30 novembre
978-84-1356-231-5
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El modernisme perdut IV.
Sarrià i Vallvidrera
Raquel Lacuesta i Xavier González

Barcelona és famosa arreu del món per la seva arquitectu-
ra modernista, però allò que no és tan conegut és que moltes 
construccions modernistes han anat desapareixent. En aquest 
quart volum es rescaten de l’oblit edificis i establiments de 
gran valor arquitectònic desapareguts de Sarrià i Vallvidrera. 

Barça i Catalunya (I).
Els orígens de la simbiosi (1899-1936)
Salva Torres i Federic Porta

Quin és el significat real del lema Més que un Club? Conei-
xes els orígens de les relacions històriques del FC Barcelona 
amb el catalanisme? Què va passar el 2 de desembre de 1908? 
Per què va ser suspès de qualsevol activitat el club durant 6 
mesos? Quina connexió hi ha entre la Setmana Tràgica, la Pri-
mera Guerra Mundial, la Vaga de la Canadenca i el FC Barce-
lona? Quina relació té el feminisme amb el Barça? D’on ve el 
caràcter poliesportiu del club? I el diminutiu “Barça”?

Barça i Catalunya
200 pàg.
15,5 x 23,5 cm
Rústica
15,00 € / 13,42 €
Distribució: 30 novembre
978-84-19007-44-5 

Jo pinto i prou
Francesc Fontbona

París, final del segle XIX. Un jove català, un noi de casa bona, 
s’hi trasllada des de Barcelona. De pintar, ni en sap ni en vol 
saber, però sent una gran curiositat pel món de l’art i per viure 
allà on passa tot el que és important al món. I on hi és tothom: 
Utrillo, Casas, Rusiñol, Satie, Mir, Picasso aniran passant per 
les pàgines del relat per conformar una història apassionant 
en un temps que perviu en el record.

Jedwabne
David Serrano

La matinada xafogosa del 10 de juliol de 1941 el poble polonès de 
Jedwabne es desperta amb l’inquietant so de carruatges, crits 
de genets i veïns armats amb bastons. És el dia acordat per hu-
miliar i assassinar els veïns jueus. 
Un món ple de llums i moltes ombres, amb gent solidària que 
es juga la vida pels altres i gent que assassina per quedar-se 
amb la millor casa del poble. Amb supervivents jueus que mer-
cadegen amb béns de jueus assassinats i dones catòliques que 
homenatgen en solitari els veïns assassinats.

Base Imatges, 4
392 pàg.

Tapa dura
29,80 € / 28,65 €
Distribució: 30 novembre
978-84-19007-50-6 

Base Històrica, 186
292 pàg.
15,5 x 23,5 cm
Rústica amb solapes
20,00 € / 19,23 €
Distribució: 30 novembre
978-84-19007-46-9 

Novel·la Històrica, 4
325 pàg.
15,5 x 23,5 cm
Rústica amb solapes
22,90 € / 22,02 €
Distribució: 30 novembre
978-84-19007-45-2 

Imprescindible per
conèixer els orígens i les 
arrels del FC Barcelona
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Mañanas ganadoras
César Piqueras

¡Empieza cada día con propósito, bienestar y energía!
La forma en la que comienzas el día determina cómo te vas a sentir, qué acciones 
vas a llevar a cabo y qué resultados obtendrás. Esta obra nos invita a empezar 
cada día con un ritual extraordinario para mejorar nuestra salud mental, física 
y emocional, a la vez que nos programamos para tener éxito y alcanzar nuestras 
metas en la vida.

Cambia tus pensamientos y cambiarás tu vida
¡Ahora es el momento!
Bob Proctor

Cómo luchar y vencer a esos paradigmas que te hacen infeliz.
Aprende a detectar tus pensamientos paralizantes y a cambiarlos por otros que te 
llenen de vida. Cuando quieras hacer algo nuevo o fuera de lo común, tu progra-
mación mental, tu paradigma, intentará detenerte, ¡y lo sabes! Si quieres ganarle 
la partida debes afrontar ciertos retos.

152 pàg.
13,5 x 21,5 cm
Rústica amb solapes
16,95 € / 16,30 €
Distribució: 23 novembre
978-84-9735-671-8

Programación NeuroLingüística (PNL)
Las claves para una comunicación más efectiva
Guía práctica de aplicación
Steve Bavister y Amanda Vickers

La PNL te ayuda a conocerte, optimizar tus capacidades y mejorar tus relaciones.
Las claves para conseguir identificar los objetivos, comunicarse efectivamente y ob-
tener mejores relaciones. Esta obra proporciona acceso directo a la comprensión 
de una de las formas más poderosas de aplicar la psicología disponible hoy en día.

280 pàg.
13,5 x 21,5 cm
Rústica amb solapes
16,85 € / 16,20 €
Distribució: 23 novembre
978-84-19341-47-1

Cómo reducir tu huella de carbono
Opciones prácticas para conseguir resultados de verdad
Ellen Tout

Adopta un estilo de vida responsable y aporta ya tu primer granito de arena 
para salvar el planeta.
La guía definitiva para minimizar tu impacto en el medio ambiente, con cientos de 
consejos prácticos para ayudar a combatir la crisis climática. Contiene información y 
recursos prácticos actualizados para poder realizar cambios posibles y sostenibles.

130 pàg.
13,5 x 21,5 cm
Rústica amb solapes
14,96 € / 14,38 €
Distribució: 23 novembre
978-84-19341-49-5

El cerebro femenino
Iris Sommer

¿Existe un «cerebro femenino»? ¡Descúbrelo!
Descubre las respuestas que ofrece la neurobiología y cómo nos acercan a un mun-
do más igualitario. Las mujeres no tienen el mismo cerebro que los hombres. De 
entrada, son considerablemente más pequeños y su córtex cerebral tiene alrededor 
de un 17 % menos de células nerviosas. Sin embargo, sus mentes no son inferio-
res a las de los hombres… Entonces, ¿cómo consiguen compensar esta diferencia?

200 pàg.
13,5 x 21,5 cm
Rústica amb solapes

Distribució: 23 novembre
978-84-19341-08-2 

160 pàg.
13,5 x 21,5 cm
Rústica amb solapes
15,95 € / 15,34 €
Distribució: 23 novembre
978-84-19341-51-8

4ª
EDICIÓN
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Lo más importante para invertir con sentido común
Howard Marks

Descubre los factores decisivos a la hora de invertir.
A Howard Marks se le reconoce por sus recomendaciones sensatas sobre opor-
tunidades de mercado y riesgo. Tras cuatro décadas ascendiendo a lo más alto en 
el mundo de las inversiones, hoy los mayores inversores value siguen sus pasos y
los memorandos que hace para sus clientes desbordan sabiduría. Ahora por prime-
ra vez, todo el mundo puede beneficiarse de la sabiduría de Marks, concentrada en 
un solo libro que resulta válido tanto para inversores noveles como para expertos.

Crea tu Plan B
Vicente Ferrio

Elige dónde, cómo y con quién quieres trabajar.
¿Cómo puedes adaptarte al nuevo paradigma laboral? ¿Cómo puedes reinventar tu 
relación con el trabajo sin renunciar a lo conseguido ni poner en riesgo tu seguri-
dad? ¿Cómo puedes destacar y diferenciarte en este nuevo escenario?
El secreto para responder estas preguntas está en construir un Plan B profesional 
basado en una propuesta de valor sólida alrededor de una marca personal auténti-
cay descubrir el talento de cada uno para atraer nuevas oportunidades.

188 pàg.
15,3 x 23 cm
Rústica
19,85 € / 19,09 €
Distribució: 23 novembre
9788419212498

248 pàg.
15,3 x 23 cm
Rústica
19,95 € / 19,18 €
Distribució: 23 novembre
9788419212306

Los secretos de la resiliencia
Simon L. Dolan y Javier De Pablo Ayllón 

Herramientas para mejorar la resiliencia y la autoestima.
Hoy día es indispensable tener resiliencia frente a un mundo que se vuelve cada 
vez más complejo, ambiguo, incierto y volátil, lo que provoca un mayor estrés cada 
día a todas las personas. Un nivel de estrés elevado implica habitualmente una 
disminución del rendimiento. Este libro brinda las herramientas para fortalecer 
la resiliencia y mejorar la autoestima, así como el bienestar emocional y físico.

376 pàg.
15,3 x 23 cm
Rústica
24,95 € / 23,99 €
Distribució: 23 novembre
9788419212276

Digital Soft Skills
Blanca Espina i Pahí y Andrés Raya Donet

El nuevo modelo de trabajo.
Este libro explica cómo desarrollar un mindset digital para identificar mejoras 
de empleabilidad y crecer en un entorno híbrido de trabajo. Se plantean las com-
petencias y soluciones digitales más empleadas actualmente, para poder aplicar 
metodologías ágiles que mejoren la eficiencia en el trabajo a distancia. El objetivo 
es fomentar una cultura organizativa apoyada en recursos digitales y equipos 
hiperconectados.

152 pàg.
15,3 x 23 cm
Rústica
19,85 € / 19,09 €
Distribució: 23 novembre
9788419212207

Las Tres habilidades del Top Trading
Hank Pruden

Uno de los mejores clásicos del trading.
Este libro ofrece al operador, al inversor y al analista una ventaja competitiva 
en los desafiantes mercados del siglo XXI. El objetivo es dotar al operador de un 
conjunto equilibrado de habilidades para que pueda aprovecharse de esas venta-
nas de oportunidad que le permitirán obtener grandes ganancias en el mercado. 
También ayudará al trader a evitar las trampas en el timing que se derivan del 
análisis superficial de los datos y de las interpretaciones erróneas del mercado.

320 pàg.
15,3 x 23 cm
Rústica
28,95 € / 27,84 €
Distribució: 23 novembre
9788418464720

2ª
EDICIÓN
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Els monjos del monestir de Sant Miquel de Cruïlles i la justícia:
crònica d’una assassinat fallit (1353). La Cúria episcopal de Girona a l’Edat Mitjana
Sergi Rexach Camps

El llibre presenta els resultats de la recerca envers l’estructura i el fun-
cionament de la Cúria episcopal de Girona davant d’una causa criminal.

Aportacions de les Balears a la primera musicologia espanyola
Les connexions de Felip Pedrell amb A. Noguera,
A. J. Pont i altres intel·lectuals illencs
Bàrbara Duran Bordoy i Eugenia Gallego Cañellas 

Estudi sobre la musicologia a les Balears i el context històric i polític.

Art de fer e solre qüestions. Volum I. Distincions I, II
Ramon Llull. Adaptació: Edició crítica de Joan Carles Simó Artero 

Aquesta és la primera vegada que es publica la versió catalana ori-
ginal d’una de les últimes obres inèdites de Llull. Ofereix un veritable 
tresor d’expressions i conceptes lul·lians fins ara desconeguts. 

Un esbós del natural. Memòries d’Elvira Elias
Joan Miquel 

Elvira Elias, filla de Feliu Elias (Apa), és un personatge molt rellevant en 
el nostre món cultural. Artista consumada i bibliotecària, es va exiliar 
durant la Guerra Civil. Al cap d’uns quants anys va tornar a Barcelona.

Apunts de literatura «industrial»
Joaquim Molas. A cura de Xavier García 

El llibre aplega gairebé tots els textos signats pel catedràtic de litera-
tura catalana Joaquim Molas (1930-2015) que graviten a l’entorn de la 
literatura popular i/o de consum. 

Textos i Estudis de
Cultura Catalana, 258
152 pàg. 16 x 22 cm
Rústica
20,00 € / 19,23 €
Distribució: 30 novembre

Textos i Estudis de
Cultura Catalana, 257
200 pàg. 16 x 22 cm
Rústica
24,00 € / 23,08 €
Distribució: 30 novembre

Nova Edició de les
Obres de Ramon Llull, 19
280 pàg. 16 x 23,5 cm
Tapa dura
31,00 € / 29,81 €
Distribució: 2 novembre

Biblioteca Serra d’Or, 529
352 pàg.
13 x 19 cm
Rústica
28,00 € / 26,92 €
Distribució: 23 novembre

Biblioteca Serra d’Or, 528
264 pàg.
13 x 19 cm
Rústica
22,00 € / 21,15 €
Distribució: 30 novembre

La lluita necessària. Retrat dels feminismes avui
M. Àngels Cabré

El llibre no parla de feminisme, sinó de feminismes. Perquè aban-
donar el pensament únic és un dels reptes principals del movi-
ment feminista actual. L’autora dona algunes dades per orientar-
nos en la cruïlla històrica que vivim: la quarta onada feminista.

Magma, 8
240 pàg
14 x 21,5 cm
Rústica
22,00 € / 21,15 €
Distribució: 30 novembre

Variació i norma en la llengua catalana
Joan Veny

El contingut del llibre gira entorn de la variació i l’accés de va-
riants dialectals a la norma. Conté molts mapes lingüístics i un 
complet índex de mots.

Textos i Estudis
de Cultura Catalana, 256
164 pàg. 16 x 22 cm
Rústica
21,00 € / 20,19 €
Distribució: 30 novembre

978-84-9191-245-3

978-84-9191-244-6

978-84-9191-198-2

978-84-9191-246-0

978-84-9191-241-5

978-84-9191-247-7

978-84-9191-248-4
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LA SACERDOTESSA DE MESOPOTÀMIA
Josep Antoni Fluixà. Il·lustradora: Mar Silvestre

El rei Sargon es disposa a nomenar la seua filla Endehuanna com a Gran Sacerdotessa d’Ur, 
però alguns membres de la cort recelen de la decisió i conspiren en contra seua. En Mesopo-
tàmia, un dels bressols de la civilització, es desplega una trama d’ambició i traïcions protago-
nitzada per una dona que, entre altres coses, es convertiria en la primera escriptora coneguda 
de la història.

Tapa dura
12,95 € / 12,45 €
Distribució: 2 novembre

L’Arca, 15
232 pàg.
15 x 23,2 cm

LA GUERRA DELS TIONS
Adrià Aguacil. Il·lustrador: Sebastià Serra

El bosc de Can Maties, a Ginestà d’Anoia, està en perill: la constructora ALTSA, amb la conni-
vència interessada de l’alcalde del poble, en vol destruir una part per construir-hi un hotel de 
luxe. El vell que vigilava el bosc de Can Maties -que envolta Ginestà- acaba de morir. Era l’única 
persona viva que sabia que el bosc és màgic, però que està adormit per culpa d’un encanteri que 
van fer els romans dos mil anys enrere. Uns dies abans de Nadal, el Jordi, la Clàudia i l’Abdel 
descobreixen que el tió que en Jordi havia anat a buscar a Can Maties es mou i es passeja pel 
poble de nit. Els tres amics comencen a investigar, sense ser conscients que estan a punt de 
despertar la fúria del bosc.

978-84-18592-95-9

Tapa dura
22,00 € / 21,15 €
Distribució: 23 novembre

Il·lustrada
104 pàg.
19 x 26,8 cm

RARA AVIS. La insòlita vida de Jordi Sabater Pi
Raúl de Amo i Tyto Puente. Traducció: Núria Sales i Rovira

Jordi Sabater Pi va ser un gran primatòleg, un científic autodidacta, un home 
políglota i un extraordinari dibuixant de la natura. En un context històric ple 
d’adversitats -la Guerra Civil, el franquisme i la Guinea colonial- va fer im-
portants estudis i descobriments de gran valor per a la ciència. La desco-

berta del goril·la albí Floquet de Neu és un només un capítol anecdòtic 
que sovint eclipsa altres aspectes molt més imporants de la seva 

recerca. A Guinea va acabar dirigint el Centre d’Adaptació i Expe-
rimentació Ikunde, fundat per l’Ajuntament de Barcelona va tre-
ballar per National Geographic i el Zoo de Barcelona. La figura de 
la seva dona, Núria Coca, va ser fonamental a tots el nivells. Amb 

ella i a Guinea va fundar una família i van tenir dos fills.

978-84-18696-16-9

Àmbits, 4
128 pàg.
15 x 22,2 cm. Tapa dura
11,95 € / 11,49 €
Distribució: 23 novembre

CAT:
978-84-1358-353-2

+ INFO

CAS:
978-84-9142-594-6

La història es

va desenvolupant

a partir de les

explicacions de

diferents persones

que van coneixer

el protagonista
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En Pere, un ratolí al Colmado Baró
Monika Escuer Ros

Cada nit, en Pere, un ratolí molt eixerit, se les tenia amb un gat, fins que una nit va 
trobar un foradet en la persiana d’un comerç: el Colmado Baró. El que va començar 
per salvar-lo del gat, acabaria sent l’inici d’una aventura màgica.

Contes màgics de Reus, 4
24 pàg. 17 x 24 cm 
Rústica
9,90 € / 9,52 €
Distribució: 2 novembre 
978-84-16342-56-3

Mi tío abuelo y otros animales chiflados 
Araceli Martínez. Il·lustrador: Josep Vicó  

Ray pasará las vacaciones de verano en la granja de Román, su tío abuelo. Aun-
que no lo sabe, a Ray le espera la mayor aventura de su vida. Además de su tío 
abuelo, conocerá a una gran cantidad de animales muy peculiares, a cada cual 
más chiflado.

El cuento que cambió los cuentos  
Chiki Fabregat. Il·lustrador: Ángel Trigo

El libro narra la bella historia de amor que surge entre Shere, una plantadora de 
historias con alas que vive en un faro, y Kurus, el hijo de un hombre de fuego que 
recorre el mundo haciendo figuras con llamas.

El secret del contacontes  
Ximo Cerdà. Il·lustrador: Albert Vila 

Amb elements propis de la fantasia clàssica i altres ingredients que ens trans-
porten a una mena de món victorià retrofuturista, Ximo Cerdà construeix en El 
secret del contacontes una aventura plena de girs i sorpreses, que culmina en 
una reflexió sobre el pes dels records en la nostra vida.

Uuuhh! Un fantasma! (Majúscula + lligada)  
Ricardo Alcántara. Il·lustradora: Montse Tobella

Acompanya els germans Berta i Blai en la seva nova aventura! 
Aquest cop en Blai descobreix que els ha entrat un fantasma a 
casa. Què deu voler? La veritat és que sembla molt juganer.

Calcetín, 192
104 pàg.
13 x 20,5 cm 
Rústica
9,95 € / 9,57 €
Distribució: 16 novembre 
978-84-9142-607-3

El Arca, 6
128 pàg.
15 x 23,2 cm 
Tapa dura
12,95 € / 12,45 €
Distribució: 9 novembre 
978-84-9142-609-7

Esfera, 56
216 pàg.
15 x 23,2 cm 
Tapa dura
12,95 € / 12,45 €
Distribució: 2 novembre 
978-84-1358-376-1

Berta i Blai, 3
24 pàg. 
20 x 21 cm 
Tapa dura
9,30 € / 8,94 €
Distribució: 16 novembre  

Majúscules + lligada
CAT: 978-84-18592-96-6 CAS: 978-84-9142-611-0

Majúscules
CAT: 978-84-18592-97-3 CAS: 978-84-9142-610-3
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Àlbums il·lustrats, 123
24 pàg. 24 x 25 cm. Tapa dura. 16,95 € / 16,30 €
Distribució: 9 novembre

+ INFOCAT:
978-84-18592-98-0

Sigues net com un drac!
Šťepánka Sekaninová. Il·lustradora: Veronika Zacharová  

El drac té les dents fetes malbé a causa de la seva 
mala alimentació i la princesa decideix ajudar-lo. A 
més, li dona alguns consells per a convertir-se en un 
drac ben net. Un llibre il·lustrat per a aprendre tot el 
que necessites saber sobre hàbits de vida saludable.

Quan esclata
la tempesta
Bea Taboada. Il·lustrador: Dani Padrón 

De vegades, una tempesta d’emocions m’emboira 
el cap. La mare diu que aquestes tempestes arri-
ben de sobte i que poden portar núvols, pluja i 
trons. Sembla impossible aturar-les. Però la mare, 
que de vegades també té el cap ple de trons, sap 
molt bé com em sento i què hi puc fer.
Un relat per aprendre a gestionar les rebequeries i 
els sentiments negatius des de l’estima i l’empatia. 

La biblioteca dels ratolins, 112
26 pàg. 24 x 24 cm. Tapa dura
14,96 € / 14,38 €. Distribució: 2 novembre
CAT:            CAS:
978-84-18592-73-7           978-84-9142-581-6

Les noves històries dels dinosaures
Arnaud Plumeri. Il·lustrador: Bloz  

Aquest volum és la segona part de Les extraodinàries 
històries dels dinosaures. El llibre no té una història 
amb un sol fil conductor, sinó que cada pàgina desen-
volupa una anècdota narrativa concreta protagonitzada 
pel mateix grup de dinosaures i investigadors.

La biblioteca dels ratolins, 114
56 pàg. 20,5 x 28,5 cm. Tapa dura
12,95 € / 12,45 €. Distribució: 9 novembre
CAT:            CAS:
978-84-18592-75-1             978-84-9142-584-7            

Els animals (petits) també es tiren pets
Ilan Brenman. Il·lustrador: Ionit Zilberman  

Spin-off de l’àlbum il·lustrat Els animals també es ti-
ren pets. Laura, la protagonista, vol saber si els animals 
menuts també es tiren pets. El pare li explica que es ti-
ren pets l’elefantet, la formigueta, el mussolet, les ser-
petes, el pingüinet, el llobató, la balena i la granoteta.

Cartó, 35
20 pàg. 18 x 18 cm.
Cartoné. 12,95 € / 12,45 €
Distribució: 9 novembre
CAT:            CAS:
978-84-18592-94-2             978-84-9142-606-6           

+ INFO

CAS:
978-84-9142-614-1

A vegades la mare
té el cap ple de trons

15,95 €
CAT: 978-84-17599-85-0

CAS: 978-84-9142-426-0

Continuació

del súper èxit

A vegades la

mare té el cap

ple de trons
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Els pets de la granja
JJ Lachowich 
Il·lustradora: Jayne Schofield

El llibre dels pets
Nicola Moore 

978-84-19007-26-1 978-84-19007-27-8

UNITAT: 16 pàg. 18,5 x 19 cm. Cartró. 14,00 € € / 13,46 €. Distribució: 30 novembre

50 preguntes sobre... Dinosaures  
Cécile Marbehant

Aquest llibre és sobre... tot el que sempre has volgut sa-
ber sobre els dinosaures. 
Descobreix els esdeveniments fascinants que van succeir en 
el passat, els diferents dinosaures que van existir, i molt, molt 
més...
No és una enciclopèdia ni un estudi en profunditat, és molt millor:
és una manera ràpida i divertida d’aprendre jugant!

Jan i el drac Verd ... i les primeres aventures  
Peyo. Traducció: Albert Jané 

Aquí comencen les primeres aventures de Jan i Trencapins!
Per primera vegada apareixen totes les històries curtes de Jan i Tren-
capins agrupades en un sol volum i en llengua catalana. El lector hi 
trobarà des de les primeres tires en blanc i negre del Jim primerenc 
fins a les històries d’un Peyo més madur que dominava com ningú el 

traç de línia clara tan característic de l’escola franco-belga.

50 preguntes sobre...
24 pàg.
21 x 29,6 cm 
Rústica grapada
9,80 € / 9,42 €
Distribució: 30 novembre 
978-84-18434-88-4

Jan i Trencapins, 0
56 pàg.
21,5 x 29 cm 
Tapa dura
15,00 € / 14,42 €
Distribució: 30 novembre 
978-84-19007-48-3

Els meus primers Ballets 
Barbi Sido

Gràcies a les peces musicals d’aquest llibre i a les seves 
meravelloses il·lustracions, els més petits descobriran els 
seus primers ballets. 

El Trencanous  
Élodie Fondacci. Il·lustradora: Anette Marnat

Descobriu en aquest llibre-teatre sis peces musicals precio-
ses de l’aclamat ballet El Trencanous. Cada delicada escena 
desplegable va acompanyada d’un fragment musical. 

Has olorat mai el pet d’un unicorn? I el d’un os o d’un coala? 
Aixeca les solapes i ensuma! Aquest divertit llibre de rimes i 
d’olors serà una delícia per als teus sentits!

Uneix-te als animals de la granja en el seu joc preferit… En-
devina qui s’ha tirat el pet que fa més pudor! Diverteix-te ai-
xecant les solapes i olorant els PETS! Qui en serà el guanyador?

Llibres sonors, 9
12 pàg. 16 x 16 cm
Cartró
11,95 € / 11,49 €
Distribució: 30 novembre
978-84-19007-16-2 

Llibres sonors, 10
14 pàg. 24 x 35 cm
Tapa dura
24,95 € / 23,99 €
Distribució: 30 novembre
978-84-18434-52-5 

16 pàgines plenes d’animals i personatges descarats que es tiren pets amb molt bona olor!

Inclou una

nombrosos adhesius

i un joc de taula amb

les seves fitxes

Prem i escolta. Amb fragments musicals i magnífiques il·lustracions

Una petit

 joia de la

història

del còmic
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El meu carrer. Cinc contes d’hivern i neu
Teresa Blanch. Il·lustradora: Júlia Quintana

Cinc contes entrelligats per gaudir amb els més petits.
La Redolina és una gata entremaliada i molt espavilada que 
corre amunt i avall pel seu carrer, entra dins les cases dels 
veïns i s’amaga als llocs més insospitats. És d’un petit po-
ble de muntanya on cada dia hi viu una nova aventura, vols 
acompanyar-la?

Bill el Lladre 
Allan & Janet Ahlberg. Traducció: Anna Llisterri

Qui va de puntetes pel carrer? Qui entra per la finestra? Qui és?
Bill El Lladre és un lladre de renom. Esmorza torrades ro-
bades amb melmelada robada i dorm en un llit molt còmode 
i robat, és clar. Una nit, mentre treballa furtant, es troba una 
caixa amb forats a la tapa. I la roba, és clar. Però quan arriba 
a casa descobreix que dins hi ha un bebè!

Col·lecció Minimini
Minijoies per a primers lectors
50 pàg.
Tapa dura efecte tela
15,50 € / 14,90 €
Distribució: 23 novembre
CAT:
978-84-125756-1-3

CAS:
978-84-125755-1-4

84 pàg.
22 x 22 cm
Cartoné
19,95 € / 19,18 €
Distribució: 16 novembre
978-84-18288-46-3 

Cartoné
19,95 € / 19,18 €
Distribució: 9 novembre

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

MÉS CONTES DE SEMPRE
Mercè Company i Roser Capdevila

Recull de quatre contes clàssics creats per la Roser 
Capdevila i la Mercè Company:
En Polzet, La Blancaneu i els Set Nans, La Princesa i el 
pèsol i El Flautista d’Hamelín.
Els més petits de casa i tots els admiradors de les Tres 
Bessones trobaran un recopilatori preciós per gaudir 
de les bessones més estimades del nostre país. 
Amb aquest segon volum, es completa la col·lecció de 
contes clàssics que van crear les dues autores. 

978-84-18288-45-6

Calendari dels Barrufets 2023  
Peyo 

Els entranyables Barrufets ens assenyalen els dies més importants de 
l’any: Nadal, Reis, Pasqua, quan comença i acaba l’escola, les diferents 
estacions, festes populars... i moltes coses més! Amb espai per pren-
dre notes i organitzar-te les teves cites i els teus dies assenyalats.
Ho tindràs tot controlat. El 2023 serà un any molt barrufant!

24 pàg.
32 x 32 cm
(64 x 32 obert)
Rústica
13,90 € / 13,37 €
Distribució: 2 novembre 
978-84-19007-47-6

19,95 €
978-84-18288-34-0

Els contes de sempre
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Àgora Solucions Logístiques, SL
T: 902 109 431

REEDICIONS

ELS DIES 
BONS

19,95 €
9788413582115

100 CIMS

22,90 €
9788490347966

ATURA’T I
RESPIRA

19,00 €
978-84-9191-194-4

LES NITS
BLANQUES

11,20 €
978-84-16139-66-8

FEMINISME DE 
BUTXACA

12,50 €
9788415307594

AMOR I NO

17,90 €
978-84-18197-46-8

CAMINAR

11,00 €
9788415307754

100 QÜESTIONS
SOBRE

L’UNIVERS

14,70 €
978-84-9034-690-7

AMORS
SENSE CASA

14,00 €
978-84-17214-39-5

3a
EDICIÓ

2a
EDICIÓ

3a
EDICIÓ

4a
EDICIÓ

10a
EDICIÓ

5a
EDICIÓ

7a
EDICIÓ

5a
EDICIÓ

2a
EDICIÓ


