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Impremta i biblioteca a l’hospital militar de Montserrat (1936-1939)
Àngels Rius i Bou

Durant la Guerra Civil, el monestir de Montserrat va fer funcions 
d’hospital militar. En aquest llibre s’hi explica la vida quotidiana 
d’artistes, sanitaris, treballadors, mossos d’esquadra, polítics, 
nens, refugiats i espies, i la creació d’una biblioteca que va sobre-
viure a la retirada de l’exèrcit destinada a la formació política i cul-
tural dels soldats.
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Joia
Andreu Gomila

«Mentre escrivia aquest llibre, els versos sortien a balquena i res no 
els podia contenir. Més tard, quan tot va assolir un punt de normalitat, 
la forma també va tornar. L’amor em va salvar. Va plantar-me un terra 
per on caminar, una manera de mirar les coses i escriure».

Jardins de Samarcanda, 110
72 pàg. 13 x 19 cm. Rústica amb solapes
15,00 € / 14,42 €
Distribució: febrer
978-84-9766-796-8

Lectures que fan lectors
L’educació literària d’infants i joves
Cristina Correro i Joan Portell

La literatura infantil i juvenil del nostre país viu un dels millors moments 
de la seva història. Les editorials especialitzades en aquest àmbit aug-
menten i cada vegada és més difícil la tasca dels mediadors —mestres, 
bibliotecaris, etc.— a l’hora de conèixer i recomanar els títols més ade-
quats per cada lector. Amb la idea d’ajudar tant als prescriptors com a 
les famílies amb fills, Cristina Correro i Joan Portell proposen un reco-
rregut per l’univers literari d’infants i joves: des dels contes, la poesia i 
la cançó popular en el si de la família, fins als referents de les lectures 
adolescents. El llibre acaba amb l’explicació de què és el pla de lectura de 
centre i quins criteris cal seguir en el disseny de les millors estratègies.

Educació i Família
162 pàg.
14 x 21,5 cm
Rústica amb solapes
16,00 € / 15,40 €
Distribució: 23 febrer
978-84-9766-797-5

Els fills dels altres i altres narracions
DD.AA.

Recull dels contes guanyadors i finalistes de la 25a edició 
del certamen de narrativa curta Mercè Rodoreda de la vila 
de Molins de Rei.

Concurs de narrativa literària
Mercè Rodoreda, 25
140 pàg.
13,5 x 19 cm
Rústica
13,00 € / 12,50 €
Distribució: 23 febrer
978-84-9191-260-6

No resideixo, visc
Rose Ausländer. Traducció: Feliu Formosa. Pròleg: Heike van Lawick 

Rose Ausländer, una de les veus més brillants i commovedores de la 
poesia en llengua alemanya, descriu en la seva obra molt de la seva 
vivència personal: l’experiència durant l’holocaust i la guerra, la nos-
tàlgia de viure en l’exili, la pèrdua de la pàtria i la llengua. 

Jardins de Samarcanda, 109
200 pàg. 13 x 19 cm. Rústica amb solapes
20,00 € / 19,23 €
Distribució: febrer
978-84-9766-798-2

Biblioteca abat Oliba, 315
334 pàg.
14,7 x 20 cm
Rústica amb solapes
27,00 € / 25,96 €
Distribució: 23 febrer
978-84-9191-257-6
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LES SINGULARITATS 
John Banville
Traducció: Eduard Castanyo Montserrat

John Banville torna a sorprendre amb una novel·la 
intel·ligent, delicada i ambiciosa. Una espècie de 
compendi literari on tot està connectat, no solament 
dins d’aquesta obra, sinó també amb les novel·les 
anteriors. Les singularitats és la culminació de la 
seva llarga trajectòria en el món de les lletres.
Montgomery, un home amb un nom prestat, apareix 
amb un cotxe esportiu vermell –també prestat– en la 
casa de la seva infantesa. Però res és el que espera. 
Ara hi viuen els Godley, descendents del reputat cien-
tífic Adam Godley, artífex d’una teoria de l’existència 
que va canviar tots els paradigmes. Aquest home 
misteriós, que acaba de complir sentència a la pre-
só, sent com si el temps estigués parat, trencat. Ara 
està obligat a conviure amb la disfuncional família 
Godley, l’estranya mestressa de claus que la gover-
na, el biògraf de l’avantpassat dels Godley i una dona 
adinerada del seu propi passat que arribarà amb una 
petició força inusual.

L’Eclèctica, 340
320 pàg. 15 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
20,90 € / 20,10 €
Distribució: 16 febrer
978-84-1358-422-5

L’INCENDI
Daniela Krien. Traducció: Maria Bosom

Quan un incendi destrueix la cabana que havien llogat per passar l’estiu als Alps 
d’Ammergau, a l’Alta Baviera, la Rahel i en Peter han de canviar de plans. La tru-
cada de la Ruth, una vella amiga de la mare de la Rahel, sembla ben oportuna: 
necessita que algú li cuidi la casa i els animals mentre ella i el seu marit siguin fora 
per un problema de salut. La Rahel hi accedeix de seguida, sense consultar-ho a en 
Peter: s’hi estaran tres setmanes, en aquella casa aïllada, durant les quals espera 
tenir temps per decidir si paga la pena salvar una relació que fa temps que agonitza.
L’autora d’Amor en cas d’emergència i La vall del Mulde ens obre la porta a la inti-
mitat d’una parella en crisi i ens converteix en testimonis d’un incendi sense foc, fet 
de retrets i silencis, però també d’una secreta esperança de salvació.

21,00 € / 20,19 €
Distribució: 9 febrer
978-84-17353-45-2

216 pàg.
14 x 22 cm
Rústica amb solapes

+INFO
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DOTZE
Vicent Usó

Dotze escalons separen la porta de casa del carrer. Dotze es-
calons que la tenen tancada al seu pis de la Vila, jubilada abans 
d’hora, impedida per l’edat i la malaltia, sola sense ningú més que 
el seu nebot absent. I aterrida. Sobretot aterrida. Un crit esfereï-
dor al pis del costat trenca la monotonia de la vida en reclusió. La 
investigació de l’origen del crit la porta a enfrontar-se amb els 
records del passat.

4

T’estimo fins al sacrifici   
Antoni Lloret 

Una professora d’una acadèmia d’història de l’art, divorciada i que viu a Zuric amb 
el seu pare, segueix una psicoteràpia amb una psiquiatra. Al mateix temps, per 
tal de trencar la seva solitud i amb l’ambició d’alliberar-se dels seus fantasmes, 
escriu cartes anònimes a un antic professor de la Universitat.

Voliac, 79
184 pàg. 14 x 21 cm 
Rústica amb solapes
18,00 € / 17,31 €
Distribució: 2 febrer 
978-84-125974-3-1

Retorn a Fukushima. Com si la mort fos aliena   
Salvador Balcells 

Un reporter freelance barceloní arriba a Tòquio dies abans del terra-
trèmol, el tsunami i el desastre nuclear de Fukushima, amenaçant 
l’arxipèlag i el planeta amb una catàstrofe nuclear. Mentre molts oc-
cidentals intenten fugir del país, el periodista es dirigeix contracorrent 
cap a les zones més afectades, en un viatge insòlit on coneixerà per-
sonatges extraordinaris i es veurà atrapat en una trama on els esde-
veniments es van succeint a un ritme de vertigen, fins al sorprenent 
desenllaç final.

Voliac, 78
244 pàg. 14 x 21 cm 
Rústica amb solapes
18,00 € / 17,31 €
Distribució: 2 febrer
978-84-125974-0-0 

L’Eclèctica, 339
128 pàg. 15 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
20,95 € / 20,14 €
Distribució: 28 febrer
978-84-1358-421-8

Les fulles mortes   
Andreu Grau 

Tot un món nou emergeix davant d’un jove escriptor, la música, els còmics i fanz-
ins, les tribus urbanes, els pubs i discoteques, les transformacions socials i polí-
tiques, la il·lusió pel futur i els misteris del passat. Les fulles mortes narra, amb 
una mirada fresca i vital, un moment en la vida de la ciutat de Terrassa.

Voliac, 87
126 pàg. 14 x 21 cm 
Rústica amb solapes
17,00 € / 16,36 €
Distribució: 2 febrer
978-84-1259-74-9-3 

+INFO
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Notes d’hivern sobre apunts d’estiu
Fiódor Dostoievski. Traducció i epíleg: Miquel Cabal Guarro

La influència cultural d’Europa sobre Rússia.
Dostoievski recull aquí les seves impressions (i esmolades reflexions) del viatge que va fer per Europa 
el 1862: Berlín, Wiesbaden (on es va convertir en addicte al joc), París, Londres, Ginebra, Florència... A més 
d’aproximar-se als seus referents culturals, buscava consells 
mèdics per tractar la seva epilèpsia. Però Dostoievski, és clar, 
no fa una crònica turística, sinó que estableix una comparació 
constant entre Rússia i el que va coneixent d’Europa, de la 
qual entre altres aspectes n’ataca l’utilitarisme, l’afany pels 
diners i el sotmetiment a la tecnologia.

MIREU COM BALLEM
Leïla Slimani. Traducció: Joan Casas

Som al 1968: a força de tenacitat, Amine ha convertit la seva finca 
àrida en un negoci pròsper i Mathilde comença a sentir-se inte-
grada socialment. Ara el matrimoni forma part d’una nova bur-
gesia que prospera, gaudeix del moment i creu en un futur feliç 

i esperançador. Però el jove país que és el Marroc independent 
lluita encara per definir la seva nova identitat, escindit entre les for-

mes de vida tradicionals i les temptacions il·lusòries de la modernitat 
occidental. És en aquest període problemàtic que la generació jove 
haurà de fer un pas endavant per canviar una societat marcada per les 
aparences i la família, el feixuc pes de l’honor, la repressió política... 
Com a segona part de la trilogia iniciada per El país dels altres (Premi 
Llibreter 2021), Mireu com ballem continua un panorama familiar vi-
brant d’emocions i poblat de personatges inoblidables.

Rústica amb solapes 
21,90 € / 21,06 € (aprox.)
Distribució: 23 febrer
978-84-19017-52-9

Narratives, 155
368 pàg. (aprox.)
13,8 x 21,3 cm
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El Far, 52
176 pàg. (aprox.)
12 x 18 cm
Rústica amb solapes
13,00 € / 12,50 €
Distribució: 23 febrer
978-84-19017-55-0

Internament
Mònica Ramoneda Rueda

La lluita contra un mateix.
«El primer cop que em van haver de lligar amb corretges de contenció en un llit a urgències 
psiquiàtriques de Sant Pau vaig pensar que havia tocat fons. Bé, ho vaig pensar l’endemà, 
quan em van donar l’alta. Que equivocada que estava. (...) 
Després d’aquell dia vaig viure amb una mena de temor 
constant i amb una sensació de buit que a vegades se’m feia 
insuportable. Però la gent suporta coses.»
Així arrenca Internament, una novel·la sobre viure i conviu-
re amb una malaltia mental, la depressió. 

Narratives, 154
216 pàg. (aprox.)
13,8 x 21,3  cm
Rústica amb solapes
17,00 € / 16,35 € (aprox.)
Distribució: 16 febrer
978-84-19017-49-9

El país dels altres 

21,00 €
978-84-18197-52-9

La continuació 

del Premi

Llibreter 2021

Un colpidor

relat personal 

sobre la

depressió

La mirada

del gran autor

rus sobre

l’Europa del

seu moment
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Estirant el fil de les paraules   
Manuel Castellet 

En Llorenç, un noi que l’any 1952 fa catorze anys, rep de la seva mare una capsa 
amb les cartes que el seu marit li havia escrit durant la guerra. Però ningú sap 
què se’n va fer d’ell a partir del 1939, fins que arriba una carta del Juzgado Militar 
dirigida al pare.

DESESCALADES
Joan Rendé i Masdéu

Sota l’aparença de parlar de la pandèmia de la COVID-19, l’autor parla 
d’algunes febleses que solen corcar la condició humana: la mediocritat al 
poder, l’ambició materialista i pretensiosa, allò que traeix la racionalitat, la 
brutalització de la vida pública. Satiritza la perversió del llenguatge, aprofi-
tada com a artefacte per a la fascinació i foment de la ignorància popular, a 
més del rèdit que el poder establert treu d’aquesta ignorància o passivitat.
Desescalades és un conjunt de relats, presidits per la ironia, i sovint prota-
gonitzats per un mateix personatge, Ell, que pot ser el lector mateix, o no.

Distribució: 16 febrer
978-84-1356-247-6

Notes de color, 117 
112 pàg. (aprox.)
15,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
12,50 € / 12,02 € (aprox.)

La diligència   
Marta Magrinyà 

Un dijous de maig de 1841, sis persones emprenen un viatge en diligència de Reus 
a Barcelona. El passatge aplega un ric empresari amb una cara oculta, la seva filla 
política convinguda i dues dones d’alt llinatge amb un propòsit comú. Els custodia 
un dur milicià, famós pel seu atractiu, plantat a l’altar per una d’elles, i el destre 
conductor és un vell amic seu. Reunits per una juguesca del destí, han d’afrontar 
junts un trajecte ple d’amenaces naturals i bandolers.

Aquest cos meu i nostre   
Clàudia Pallisé Perelló 

Aquesta és la història de la Cèlia, que se’n va a Sibèria a buscar la solitud. Quan tor-
na a Barcelona s’adona que la vida i la mort han seguit el seu curs, impertorbables. 
És la història del desig, violent i inoportú i brillat com el sol d’estiu. I de la mort, 
inoportuna i cruel com la sang. És la història dels dols, portats com lloses, sobre 
les esquenes de les dones d’una família. I és la història del desassossec de molts 
cossos trencats i adolorits que intenten sortir de la seua letargia llarga i dolorosa.

Notes de color, 118 
176 pàg. (aprox.)
15,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
16,50 € / 15,87 € (aprox.)
Distribució: 23 febrer
978-84-1356-246-9

XXXIV Premi
de Narrativa

Vila d’Ascó 2022

Notes de color, 116 
208 pàg. (aprox.)
15,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
17,90 € / 17,21 € (aprox.)
Distribució: 2 febrer
978-84-1356-244-5

Narrativa, 31 
216 pàg. (aprox.)
15,5 x 23,3 cm
Rústica
17,90 € / 17,21 €
Distribució: 9 febrer
978-84-16342-58-7
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LES MERAVELLES DELS
SISTEMES COMPLEXOS
Giorgio Parisi. Traducció: Joan Casas  

Amb la voluntat de ser planer, el prestigiós científic Giorgio Parisi ens condueix 
pels seus temes d’investigació al llarg de més de cinquanta anys (des de les par-
tícules elementals fins a la complexitat de les bandades d’estornells volant) i ho 
fa mostrant-nos la seva aventura diària com a cientí-
fic: com sorgeixen les idees, el paper de la intuïció, la 
col·laboració entre equips, la relació amb altres disci-
plines que esdevenen font d’inspiració, les dificultats 
materials, el sentit i la importància de les aportacions 
científiques a la nostra societat...
Aquest llibre és una mirada al món científic a través 
de la ment brillant d’un físic que busca les regles que 
governen els sistemes complexos, perquè els senzills 
sempre li semblen una mica massa avorrits.

Inspira, 89
176 pàg. (aprox.)
13,8 x 21,3 cm
Rústica amb solapes
17,00 € / 16,35 €
Distribució: 9 febrer
978-84-19017-50-5

EL DILEMA DE L’AMOR 
Lluís Calvo

Un recorregut reivindicatiu per la història de l’amor.
Que l’amor és el motor del món s’ha dit en la història de 
la literatura i de la filosofia moltes vegades. Però, què 
ens passa en aquest segle xxi que sembla que el rebut-
gem? Lluís Calvo ens presenta un assaig personal i po-
derós sobre el concepte d’amor al llarg de la història, 
sobre els problemes i els dilemes que se’n deriven per 
finalment, reivindicar aquest sentiment profund i humà 
que habita en cadascú de nosaltres.

Sortim i cuinem 
Plantes i fruites del Bruc i Montserrat
Montse Batlle Figueras

Receptari d’una cinquantena de receptes vegetarianes, fetes amb herbes 
o fruits que es poden recol·lectar al voltant del massís de Montserrat (i en 
moltes altres zones). Il·lustrat amb fotografies a color dels plats.

El Montserratí, 8
192 pàg.
17 x 24,5 cm
Rústica
15,00 € /14,42 €
Distribució: 23 febrer
972-84-9191-259-6

El Fil d’Ariadna, 132
224 pàg. (aprox.)
13,8 x 21,3 cm
Rústica amb solapes
18,00 € / 17,31 €
Distribució: 23 febrer
978-84-19017-52-9

Una nova mirada sobre l’amor d’un dels assagistes 
més prestigiosos de l’actualitat

Giorgio Parisi

va rebre el

Premi Nobel

de Física

2021
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Rústica amb solapes 
22,00 € / 21,15 €
DDistribució: 23 febrer

Busca-raons, 16
350 pàg. (aprox.)
15 x 21 cm

Jaume Arnella
Artesà de cançons 
Ferran Riera 

Jaume Arnella. Artesà de cançons no explica només la vida i l’obra d’un músic 
estimat de tothom, si no l’evolució de tot un moviment cultural que, a mitjans dels 
anys 60, es va proposar de reivindicar i de reviure la cultura i la música tradicional. 
Ferran Riera Vives ha entrevistat la veu solista d’aquest grup, en Jaume Arnella, i 
tot un conjunt de veus corals que complementen, de vegades fins i tot contradiuen, 
el seu discurs. Una biografia necessària.  

9788412574753

Rústica amb solapes 
22,00 € / 21,15 €
Distribució: 23 febrer

La Talaia, 20
200 pàg. (aprox.)
13 x 21 cm

Aferrats al paradís
Setze maneres de viure a la natura 

David Vilaseca

Una nova mirada de la relació home-natura.
Heus aquí setze maneres ben diferents de viure a la natura amb la natura. Setze perso-
natges d’arreu de la nostra catalana terra que han triat viure en harmonia amb la natura. 
Alguns perquè hi han trobat la identitat, d’altres purament per la bellesa, per la espiritua-
litat, com a font d’inspiració artística, per salut, per viure d’una manera més senzilla i al 
ritme de les estacions, per poder estar amb els animals, per cultivar la terra... Personat-
ges tots ells diversos i extraordinaris, que tenen almenys una cosa en comú, i és que tots 
viuen la natura d’una manera intensa i especial, l’estimen i, a la seva manera, doncs no 
n’hi ha cap d’igual, la necessiten. 

9788412574746

Rústica amb solapes 
15,00 € / 14,42 € (prov.)
Distribució: 2 febrer

Busca-raons, 15
128 pàg.
12 x 17 cm

Assalt militar en un museu a Catalunya en el segle XXI
Anàlisi dels fets en el seu context 
Flocel Sabaté. Traducció: Anna-Maria Corredor 

Què va passar la matinada de l’11 de desembre de 2017 al Museu de Lleida?
Una vuitantena de guàrdies civils, amb l’uniforme d’assalt i metralleta en mà, entraren 
en formació a pas lleuger en el Museu de Lleida, Diocesà i Comarcal davant de l’atònita 
mirada dels treballadors del museu, que havien obert la porta sense cap manifestació 
o insinuació de resistència que justifiqués aquest desplegament de força. Portaven una 
ordre d’un jutjat de primera instància d’Aragó que els autoritzava a endur-se quaranta-
quatre obres d’art. La recepció de la notícia provocava una completa consternació en 
els àmbits culturals europeus i nord-americans, que de seguida passaven a la curiosi-
tat intel·lectual per poder entendre un comportament d’aquesta mena.

9788412574739
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CATALUNYA:
50 CASTELLS
MEDIEVALS 
Carles Cartañá Mantilla

Ara fa mil d’anys, Catalunya era terra de 
frontera entre Al-Andalús i el país dels 
francs. En aquella època, els castells 
van fer la seva aparició com a expressió 
del poder terrenal, com els monestirs 
ho eren de l’espiritual. Avui, les seves 
restes han esdevingut objecte d’estudi 
per als arqueòlegs i historiadors, font 
d’inspiració d’artistes i fites per a 
l’excursionista i el passejant. La seva 
ubicació elevada i dominant sobre 
el paisatge, així com el seu caràc-
ter efímer els atorga una singular 
bellesa romàntica. Cadascun d’ells 
vol explicar-nos una història, sovint 
envoltada de misteris, llegendes i 
tradicions. Pujar-hi és una manera 
de contemplar el país des de dalt, 
en ocasions de més amunt que els 
ocells, per comprendre d’allà on ve-
nim i en molts casos ens permetrà 
fer boniques excursions. 
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Via Augusta, 10
192 pàg. (aprox.)
13,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
14,50 € / 13,94 €
Distribució: 16 febrer
978-84-1356-240-7

Guia curiosa de Barcelona
Joan de Déu Prats

Quantes coses ens criden l’atenció o ens desperten la curiositat 
sobre Barcelona i no sabem la resposta! Finalment, desvetllem 
les incògnites! 
A partir d’anècdotes revelades, aquest llibre proposa un reco-
rregut àgil i amè per la història de la ciutat. Perquè no et quedis 
sense respostes.

Stadium, 10
192 pàg.
15,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
16,90 € / 16,25 €
Distribució: 16 febrer
978-84-18735-24-0

Pau Capell
Lucha por tus sueños y ama lo que tienes 
Pau Capell

«He decidido escribir Lucha por tus sueños y ama lo que tienes 
porque tenía ganas de plasmar lo que llevamos dentro los de-
portistas profesionales y poder, así, profundizar más en lo que 
somos que en lo que hacemos.»
Un libro lleno de sinceridad, pasión y esfuerzo.

Khroma, 26
144 pàg. 24 x 22,5 cm
Tapa dura

26,10 € / 25,10 € (aprox.)
Distribució: 23 febrer
978-84-1356-239-1

Més de 200 

curiositats per 

conèixer millor 

Barcelona

Pau Capell

es deportista

profesional de

carreras de montaña, 

tres veces campeón

de la Copa

del Mundo 
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La Barcelona que mai va ser
Alexandre Solano Budé 

La proclamació de la República el 14 d’abril de 1931 va situar al 
capdavant de Barcelona uns polítics d’un clar tarannà revolu-
cionari, disposats a remoure els fonaments polítics de la ciutat. 
El present llibre desvela, de forma cronològica, uns temps con-
vulsos, amb crisis i canvis de govern, en un pols entre els nous 
representants republicans i els defensors d’unes velles estruc-
tures que no volien perdre els antics privilegis. La Guerra Civil va 
truncar l’aprovació d’uns projectes que haurien transformat ra-
dicalment la ciutat de Barcelona tal com la coneixem avui en dia. 

Gran Enciclopèdia Catalana. 
Una obra de país
Josep Lluís Martín i Berbois 

Durant les darreres dècades del segle XX la Gran Enciclopèdia 
Catalana es podia trobar en milers de domicilis, biblioteques 
i arxius d’arreu del territori català. Però el camí no fou fàcil 
i durant els anys de realització d’aquesta obra es produïren 
enfrontaments entre els propietaris de l’editorial i alguns tre-
balladors a causa d’endarreriments del treball, nombrosos 
acomiadaments o decisions econòmiques i editorials errònies.

Base Històrica, 188
144 pàg.
15,5 x 23,5 cm
Rústica amb solapes
15,00 € / 14,42 €
Distribució: 23 febrer
978-84-19007-54-4

L’home que va salvar el FC Barcelona. 
La fascinant vida de Patrick O’Connell
Sue O’Connell. Traducció: Manel Tomas 

Patrick O’Connell no és un nom habitualment associat a Lio-
nel Messi, Pep Guardiola o Johan Cruyff, però és el de l’home 
que va salvar el FC Barcelona de la ruïna financera. Nascut a 
Dublín el 1887, va tenir una exitosa carrera com a jugador  i 
entrenador. Quan en el curs de la Guerra Civil espanyola fou 
assassinat el president del Barça, Josep Suñol, O’Connell va 
dur l’equip de gira per Mèxic, Cuba i Nova York i els diners que 
hi van recaptar van assegurar la supervivència del club.

Història del Barça de bàsquet
(1926-1940)
Francesc Fernández 

L’any 1926, quan es va fundar la secció de bàsquet del FC Barcelona, 
les coses eren molt diferents a com són ara: jugadors amateurs, 
camps molt durs, pilotes pesants i un joc sovint brusc i violent. A 
més, el Barça no era un dels grans, sempre superat pel Patrie, el 
Laietà o un ascendent Espanyol. Són anys d’adversitats, d’il·lusions 
truncades, d’«aquest any, sí», però al final tampoc. Aquest llibre 
ens mostra els inicis de la història del basquetbol blaugrana, una 
secció emergent que va haver de superar tota mena de dificultats.

Base Històrica, 187
424 pàg.
15,5 x 23,5 cm
Rústica amb solapes
22,90 € / 22,02 €
Distribució: 23 febrer
978-84-19007-49-0 

Base Esports, 16
348 pàg.
15,5 x 23,5 cm
Rústica amb solapes
21,90 € / 21,06 €
Distribució: 23 febrer
978-84-19007-58-2 

Base Esports, 15
248 pàg.
15,5 x 23,5 cm
Rústica amb solapes
18,90 € / 18,17 €
Distribució: 23 febrer
978-84-19007-55-1 

Durant la República, uns 
polítics revolucionaris
van decidir transformar
Barcelona. Tot era possible.

La Gran Enciclopèdia
Catalana, una història
de voluntat, esforç
i convicció.
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Sensacions, 21
168 pàg.
17 x 24 cm
Rústica amb solapes
19,95 € / 19,18 € (aprox.)
Distribució: 2 febrer

DELICIÓS MAR
Receptes i històries de la Mediterrània
Enric Herce

La cuina del mar sempre ens ha fascinat per la seva gran 
riquesa i diversitat. El mar ens ofereix amb generositat un enor-
me i deliciós rebost en el qual podem triar grans peixos de mar obert, sabo-
rosos peixos de roca, saludables peixos blaus, crustacis luxosos de tota mida, 
una infinitat de mol·luscos i innumerables altres animals i plantes amb els 
quals podrem elaborar la més variada i suggestiva cuina. 
En aquest llibre, el xef Enric Herce proposa una travessia marina per gaudir 
descobrint quins són i com són tots aquests peixos, crustacis i cefalòpodes.

CAS:
978-84-18735-19-6

CAT:
978-84-1356-219-3

DESCENS DE BARRANCS
Manual pràctic 
Òscar Márquez Pérez, Joan Olives Domènec i Eloi Villar Colomé

El descens d’engorjats o el barranquisme és una especialitat que ressegueix els cam-
ins que la natura ha forjat a la roca al llarg dels temps. Parets altives, gorgs d’aigües 
cristal·lines, tobogans naturals, vegetació, fauna, llum, foscor... atorguen un ventall de 
contrastos espectaculars.
Amb aquest manual els autors faciliten les tècniques per tenir més control tècnic i autono-
mia, a més d’ampliar la base de coneixements per resoldre situacions al llarg d’un descens.

RUTES PELS DESPOBLATS DEL PENEDÈS
I L’ANOIA
16 itineraris per l’Anoia, l’Alt Penedès, el Baix Penedès i el Garraf 
Gener Aymamí i Domingo

En aquesta guia hi trobareu 16 itineraris per les comarques de l’Anoia, l’Alt Penedès, el Baix Pene-
dès i el Garraf, en què l’objectiu principal és visitar un poble abandonat.
Elements que ara considerem bàsics, com l’aigua corrent i l’electricitat, a molts d’aquests po-
bles els mancaven. Els pobles més “afortunats” tenien un camí de carro, per això molts habitants 
d’aquests nuclis rurals volien anar a viure al lloc on hi havia els serveis que ells no en disposaven.

Azimut, 165
120 pàg. (aprox.) 12 x 22,5 cm
Rústica amb solapes

12,70 € / 12,21 € (aprox.)
Distribució: 2 febrer
978-84-1356-241-4

La cuina

del mar de

la mà d’un

gran xef

Més de 50

delicioses

receptes per

fer-les

a casa

Manuals de muntanya, 13
104 pàg. (aprox.) 12,4 x 21 cm
Rústica amb solapes

13,90 € / 13,37 € (aprox.)
Distribució: 9 febrer
978-84-1356-249-0
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Cambio climático emocional
11 Retos + 110 Acciones de Ecología Emocional 
para superar los retos del siglo XXI 
M. Mercè Conangla i Jaume Soler

La falta de equidad y la desigualdad son las semillas que cau-
san los brotes de una violencia que ya estamos padeciendo y 
que afecta al equilibrio de la cadena de la vida y al futuro de 
las nuevas generaciones. Cambio climático emocional es una 
obra indispensable para entender y afrontar los síntomas de 
desequilibrio emocional que afectan a todo el mundo y que son 
fruto de una forma de vida poco acorde con las auténticas ne-
cesidades humanas.

Filosofía estoica para la vida actual
Ganar en sabiduría, tranquilidad y resiliencia 
William B. Irvine

En esta guía práctica, refrescante y optimista, el filósofo William 
B. Irvine nos explica cómo la filosofía milenaria del estoicismo 
puede ayudarnos a afrontar muchas cuestiones cotidianas, 
desde las tensiones del día a día hasta crisis más importantes. 
Filosofía estoica para la vida actual combina de manera única 
las ideas de los estoicos clásicos como Marco Aurelio, Séneca y 
Epicteto con técnicas descubiertas por la investigación psicoló-
gica contemporánea.

176 pàg. 15,3 x 23 cm
Rústica amb solapes
17,85 € / 17,16 €
Distribució: 23 febrer
978-84-19341-19-8 

La vida es un circo 
Cinco generaciones de la familia Raluy Legacy 
fascinando al mundo  
Emily Raluy

De la mano de Emily Raluy, quinta generación de una de las sa-
gas familiares más longevas del circo, descubrirás los secretos 
del mayor espectáculo del mundo. ¿Cómo viven los artistas? 
¿Cómo montan la carpa? ¿Cómo se organizan para viajar por 
todos los continentes? ¿Cómo estudian los hijos de los artistas o 
los artistas más pequeños? ¿Cómo ha conseguido el Circo Raluy 
perdurar tanto tiempo?  ¡Vive la magia del circo página a página!

Superpapa
Consells essencials per a pares novells 
Pep Planell

“Ets un pare motivat, vols fer les coses ben fetes. Tenir un fill és, 
o serà, la cosa més important, o de les més importants, que et 
passaran a la vida i vols fer-ho bé.”
Així comença Superpapa, un llibre pràctic, senzill i directe. Ex-
periència directa d’un pare com tu que també ha tingut molts 
dubtes i inseguretats, i que vol compartir els quatre aprenentat-
ges essencials en aquest camí curiós, apassionant i aterrador 
que és ser pare.

288 pàg. 13,5 x 21,5 cm
Rústica amb solapes
22,85 € / 21,97 €
Distribució: 16 febrer
978-84-19341-43-3 

112 pàg. 15,3 x 23 cm
Rústica amb solapes
12,95 € / 12,45 €
Distribució: 23 març
CAT:
978-84-19341-55-6 

CAS:
978-84-19341-53-2

160 pàg. 23 x 23 cm
Tapa dura
24,95 € / 23,99 €
Distribució: 23 febrer
978-84-19341-59-4 

Cómo conseguir

una forma de vida 

más equitativa, ética 

y emocionalmente 

ecológica

Cómo gestionar 

nuestra respuesta 

emocional ante

los obstáculos 

de la vida

El pare

que vols ser

Descubre los 

secretos de una de 

las sagas familiares 

más longevas

del circo
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Restaurar muebles
50 proyectos espectaculares para hacer en casa  

Técnicas sencillas y al alcance de todos.
Nada resulta más gratificante que recuperar un viejo mueble y darle un 
aspecto nuevo. En este libro te proponemos técnicas sencillas con las 
que podrás restaurar fácilmente todo tipo de muebles con los acabados 
más diversos. Pinturas, barnices, ceras y lijas serán tus aliadas a la hora 
de transformar tus viejos muebles o recuperar piezas antiguas. Arma-
rios, alacenas, mesas, sillas, marcos, espejos... ¡te atreverás con todo!

Autogestión
Cómo construir una empresa más ágil, más humana y sin jerarquías 
Alejo Ecube

Creación de empresas autogestionadas.
Este libro expone el caso real de una empresa creada desde cero, a partir de un 
modelo de autogestión, funcionando de forma totalmente autónoma. Para ello 
descubre la esencia que conduce a crear una empresa bajo el paradigma de la 
autogestión, más allá de sistemas, normas y procesos.

Conecta. Cómo trabajar (y llevarse bien...) con cualquier persona 
Amy Gallo

Trabajar bien, con personas difíciles…
Las relaciones profesionales pueden ser complicadas. El estrés de tratar con 
personas difíciles disminuye nuestra creatividad y productividad, degrada nues-
tra capacidad de pensar con claridad y de tomar las decisiones acertadas. Amy 
Gallo identifica ocho perfiles de compañeros de trabajo que son difíciles y nos 
ofrece diversas estrategias adaptadas para tratar constructivamente con cada 
uno de ellos.

Mejor hablarlo
Técnicas de negociación y comunicaciónpara la mediación y
resolución de conflictos 
Jesús Jiménez Calvo

Mediación y resolución de conflictos.
Este libro ayuda a fomentar el diálogo, concebido como una forma útil de tratar y 
resolver nuestros problemas cotidianos. Es también un método para practicarlo 
y desarrollar técnicas de mediación y de procesos participativos para una reso-
lución pacífica de conflictos y de llegar a un acuerdo mutuo.

Lo que hay que saber sobre Inteligencia Emocional
DD.AA.

Ser más humanos en el trabajo.
Según Daniel Goleman, la inteligencia emocional no sólo distingue a los líderes 
más destacados, sino que también está vinculada a un buen rendimiento, desarro-
llo de la creatividad y productividad en las personas.
Esta obra incluye una selección de los mejores artículos publicados por la Har-
vard Business Review. Incluye una serie de reflexiones y casos prácticos para po-
tenciar las habilidades emocionales y garantizar el éxito profesional.

128 pàg. 19 x 19 cm 
Rústica amb solapes
13,95 € / 13,41 €
Distribució: 23 febrer
978-84-9735-910-8

176 pàg. 15,3 x 23 cm 
Rústica
19,85 € / 19,09 €
Distribució: febrer
9788419212337

280 pàg. 15,3 x 23 cm 
Rústica
19,95 € / 19,15 €
Distribució: febrer
9788419212412

168 pàg. 15,3 x 23 cm 
Rústica
17,95 € / 17,25 €
Distribució: febrer
9788419212351

184 pàg. 15,3 x 23 cm  
Rústica amb solapes
22,85 € / 21,97 €
Distribució: febrer
9788419212450
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Swift i Brainy. Missió Medieval
Anabel Quiroga. Il·lustrador: Diego Aldaz

La Swift i Brainy han arribat a l’Edat mitjana i descobriran i 
explorar tots els secrets d’un castell medieval. Necessiten 
la teva ajuda per a resoldre la missió! Aconseguiràs tornar 
a transportar-los al present? Guanyaràs la medalla de la su-
perplanificació?
Aquest llibre proporciona a través d’una història pròxima i 
interactiva, l’entrenament ideal per a desenvolupar diferents 
habilitats neuropsicològiques, cognitives i emocionals.

Els infants de la Resistència.
Lluitar o morir
Benoît Ers i Vincent Dugomier

Els tres petits herois aquesta vegada hauran d’arriscar la 
seva vida per la lliure circulació d’informació. L’estiu del 
1943, la nova missió del Lynx és lliurar un estoc de paper 
que servirà per imprimir els diaris de la Resistència... a 250 
km de casa seva. Per a això, hauran de configurar tota una 
xarxa de resistents, la qual cosa significa assumir el risc 
més gran: CONFIAR...

Els infants de
la Resistència, 8 
56 pàg. 22 x 29,5 cm
Tapa dura
14, 00 € / 13,46 €
Distribució: 23 febrer
978-84-19007-56-8 

Els Barrufets i els infants perduts 
Thierry Culliford i  Alain Jost

Alguna cosa no barrufa al 
poble dels Barrufets. El 
Gran Barrufet és de ve-
ritat el responsable del 
contraban de sal? Ell se’n 
va declarar culpable, però les coses no són sempre el que 
semblen... En aquesta història els nostres amics blaus inten-
taran protegir un grup d’infants orfes explotats per persones 
sense escrúpols...

No m’agraden els petons
Suzanne lang. Il·lustrafor: Max Lang

Un bon dia de primavera en Jim d’adona, de sobte, que la sel-
va s’omple de flors, abraçades i cartes d’amor. Tots els seus 
amics estan enfeinats ballant, fent-se moxaines i mirant-se als 
ulls. I fent-se petons. I, a en Jim, no li agraden els petons.
Quan va a veure el seu amic Norman i veu que també està ena-
morat, ja no pot més i exclama “L’AMOR EM FA FÀSTIC!”
Però aviat s’adonarà que hi ha molts tipus d’amor: l’amor per 
la parella, el dels pares envers els fills, el dels fills cap els pa-
res, l’amor que sentim pels nostres amics… potser no és tant 
dolent, això de l’amor.

Les aventures
dels Barrufets, 40
48 pàg.
21,5 x 29,5 cm
Tapa dura
14,00 € / 13,46 €
Distribució: 23 febrer
978-84-19007-57-5 

Neuroaventures, 6
136 pàg. 13 x 20 cm
Rústica
9,95 € / 9,57 €
Distribució: febrer
CAT:
978-84-267-3417-4 

CAS:
978-84-267-3416-7

Simbolet
36 pàg.
25,4 x 25,4 cm
Tapa dura
17,00 € / 16,35 €
Distribució: febrer
978-84-18696-20-6 

S’ha fet esperar però

ja la tenim aquí,

una nova aventura

d’Els infants de

la Resistència!

Una nova aventura dels
sempre entranyables
Barrufets!
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Premi Preuschhof al millor llibre infantil de l’any
(Hamburg, 2022)
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PAF!
Volker Schmitt. Il·lustradora: Màriam Ben-Arab

Ets... un pirata?
L’home que la Boni troba dormint a la platja 
no recorda res, ni tan sols el seu nom... Però 
veient la seva barba malgirbada i que no-
més té una cama, la nena està segura de 
que deu ser un pirata. Necessita un nom i 
sense dubtar-ho, la Boni l’anomena Paf!

PETITONA 
Anna Font

Soc petitona. Tan petitona que potser ni em veus... Però so-
vint tot el que és petit pot ser ben gran també.
Anna Font s’endinsa en els seus records d’infantesa i de 
manera intuïtiva experimenta amb el seu art fins a arribar 
a unes escenes precioses que mostren una immensitat de 
petits detalls de la vida. Moments, sensacions i olors que 
connecten amb els més petits i els revelen com de grans 
poden ser. 

CATALUNYA COMARCA A COMARCA  
Un meravellós atles del nostre territori i la nostra cultura
Jordi Sanjuan

Jordi Sanjuan ens presenta aquest exuberant atles de Ca-
talunya. Un recorregut minuciós per totes les comar-
ques del territori on pobles, fauna, tradicions i gastro-
nomia hi tenen cabuda. 
Un meravellós viatge pel nostre territori i la nostra cul-

tura amb 44 mapes il·lustrats de manera magistral.

Fora de col·lecció
96 pàg. 23,5 x 34 cm 
Tapa dura
22,95 € / 122,06 €
Distribució: 23 febrer
978-84-1356-248-3

104 pàg. 17 x 23 cm
Cartoné
19,95 € / 19,18 €
Distribució: 22 febrer
CAT: 978-84-18288-50-0 

CAS: 978-84-18288-51-7

32 pàg. 21 x 29,7 cm
Cartoné
15,95 € /  15,34 €
Distribució: 9 febrer
CAT: 978-84-18288-48-7 

CAS: 978-84-18288-47-0

Un còmic

trepidant 

brillantment 

il·lustrat

2a EDICIÓ 

d’aquest Atles 

il·lustrat de

gran èxit
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Los inventos del profesor Sapienti  
Lola Llatas. Il·lustradora: Esperanza Calle García

El profesor Sapienti es un gran inventor. Sus artefactos mecánicos son de 
lo más alocados e innovadores: semáforos que caminan, robots bomberos… 
Cualquier cosa por ayudar a sus vecinos en Vistalegre, ¿o no? Porque cuando 
sus inventos comiencen a desbaratarse, van a hacer la vida imposible a más 
de uno.

16

Superherois  
Jesús Cortés. Il·lustrador: Oriol Malet

Arriba una nova aventura  dels 4 Sherlocks on, a més de resoldre un 
nou misteri, descobrirem els secrets de la gimnàstica. La petició d’un dels 
companys, a qui han furtat uns cromos molt valuosos, obligarà a Fran, Gomo, 
Mati i Wen  a maquinar un pla per a trobar-los i tota la classe voldrà participar. 
En aquesta nova aventura, amb l’ajuda d’uns superherois molt especials, 
seguirem al grup darrere de les pistes del cas.

Bookland  
Jesús Cortés. Il·lustrador: Francesc Santana

Un viatge en el temps du Ben, Voro i Duli a un futur dominat per la tecnologia 
i la intel·ligència artificial. Bookland 101 és una ciutat del futur en què robots, 
drons i androides controlen la vida de la ciutadania. Només els tres amics, 
amb l’ajuda d’una nova amiga, Sofia, podran actuar per retornar la llibertat 
perduda a aquesta megalòpolis al·lucinant.

Nit d’encanteris  
Teresa Broseta. Il·lustrador: Toni Cabo

La maga Baldraga, la bruixa Maduixa i el bruixot Pebrot s’han de presentar a 
les proves per a assistir a un curs de bruixots d’abast internacional i només 
hi anirà qui haja fet la malifeta més gran. Per això, la Bruixa Major els ha 
convocat enmig del bosc: els posarà a tots a examen. El que no saben és que 
dos parells d’ulls els observen d’amagat.

La metamorfosi de Cornèlia Bel  
Amparo Grafià. Il·lustrador: Jesús Huguet

La vida d’un cuc de seda passa per quatre fases: ou, cuc, crisàlide i papallo-
na. Aquesta transformació de cuc a papallona s’anomena metamorfosi. Ací 
trobareu la història d’una xiqueta punyetera, embolicadora i burleta que va 
aconseguir capgirar el seu destí. Un destí de cuc solitari que tothom rebutja-
va i que va canviar per convertir-se en una estimada papallona. Aquesta és la 
metamorfosi de Cornèlia Bel.

Els 4 Sherloks, 5
104 pàg. 14,5 x 22 cm 
Rústica amb solapes
10,95 € / 10,53 €
Distribució: 23 febrer
CAT: 978-84-1358-375-4

CAS: 978-84-9142-612-7

El Micalet Galàctic, 256
160 pàg.
13 x 20,5 cm 
Rústica
9,95 € / 9,57 €
Distribució: 8 febrer
978-84-1358-425-6

Micalet Teatre, 61
80 pàg.
13 x 20,5 cm 
Rústica
10,50 € / 10,10 €
Distribució: 16 febrer
978-84-1358-420-1

La bicicleta negra, 48
112 pàg.
13 x 20,5 cm 
Rústica
10,20 € / 9,80 €
Distribució: 23 febrer
978-84-17588-58-8

Calcetín, 194
72 pàg.
13 x 20,5 cm 
Rústica
9,95 € / 9,57 €
Distribució: 23 febrer
978-84-9142-620-2

Superherois, 

misteris i molta 

gimnàstica!
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De la terra a l’espai  
Pavla Hanáčková. Il·lustrador: Diarmuid Ó Catháin 

T’interessa l’espai? T’agradaria conèixer quins objectes 
i màquines creats pels éssers humans suren per la seva 
immensitat? Vols convertir-te en astronauta i poder veu-
re-ho tot amb els teus propis ulls?
Aquesta és la passió d’en Karles, el kiwi. El seu somni 
més gran és visitar l’espai com un astronauta.
Amb ell aprendràs moltes dades interessants sobre els 
coets i altres naus espacials. Coneixeràs els models més 
famosos i donaràs una ullada a tota la faena que hi ha 
abans inclús d’alçar el vol, , incloent-hi l’entrenament 
dels astronautes i l’enlairament del coet!

EL MONSTRE DE L’ARMARI
S’HA ENAMORAT 
Antoine Dole. Il·lustrador: Bruno Salamone 

El monstre de l’armari se’ns ha enamorat! 
Ja fa dies que no toca de peus a terra perquè 
diu que té papallones a l’estómac, i si li mires 
bé els ulls hi veus uns cors de color rosa, to-
vets i ensucrats com gominoles. El cor li ba-
tega a mil per hora, no es concentra gens a 
classe i s’ha tornat molt presumit. No sembla 
ell. L’amor ens l’ha ben trastocat! 

SAPS ON SÓN ELS ARBRETONS? 
Peter Wohlleben. Il·lustradora: Stefanie Reich
Traducció: Joan Ferrarons i Llagostera

On deuen viure els arbretons?
Aquesta és la pregunta que es fa 

en Piet, l’esquirolet protagonista 
d’aquesta història. 
En Peter, el forestal, se l’endurà 

d’excursió al bosc i junts viuran 
una aventura on dormiran al ras, 

veuran com talen avets d’una arbreda i 
fins i tot es trobaran un llop! Però aconsegui-
ran trobar els arbretons i els seus pares? I en 
Piet, trobarà una família amb qui estar-s’hi?

Quart títol de la sèrie
El monstre de l’armari

Àlbums il·lustrats, 125
32 pàg. 23,5 x 30 cm
Tapa dura
16,95 € / 16,30 €
Distribució: 1 febrer
CAT: 978-84-19659-06-4

CAS: 978-84-9142-624-0

Fora de col·lecció
32 pàg. 22 x 28,5 cm 
Tapa dura
14,96 € / 14,38 €
Distribució: 23 febrer
978-84-1356-250-6

La biblioteca
dels ratolins, 113
20 pàg. 24 x 24 cm
Tapa dura
15,95 € / 15,34 €
Distribució: 8 febrer
CAT:
978-84-18592-74-4

CAS:
978-84-9142-583-0

De l’autor

del best-seller

La vida secreta 

dels arbres
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El meu primer amor
David Nel·lo

En José Pedro explica com havia assistit, entre divertit i indig-
nat, a la transformació del seu germà Ivanhoe. En Hoe ja no 
jugava a la Play, es preocupava per menjar bé i s’havia tornat 
presumit. S’havia enamorat!
Ell no s’enamoraria mai, n’estava segur. Segur?

El nen
Colas Gutman. Il·lustrador: Emilio Urberuaga

El nen és en Lleonard, un petit ésser humà de ciutat, molt cu-
riós i una mica filòsof. Als pares els agrada passar els caps 
de setmana al camp, però ell ho troba avorrit. Fins que un dia, 
durant una passejada, coneix una ovella, una vaca, una gallina 
i un llop. Els animals li pregunten per a què serveix un nen. 
L’ovella dona llana, la vaca dona llet i la gallina pon ous. Fins i 
tot el llop té una utilitat; i si no, que li ho demanin a la Caputxeta!

L’Arca, 17 
32 pàg.
15 x 23,2 cm
Tapa dura
12,95 € / 12,45 €
Distribució: 1 febrer
978-84-19659-07-1 

Im-perfecte
Zuriñe Aguirre

Gargot viu dins de la punta d’un llapis. És molt tímid, no vol 
sortir del seu amagatall, perquè se sent defectuós: tot el dia 
veu passar figures que són meravelloses. Fins que un dia, el 
llapis li va fa veure que, tot i no ser perfecte com un cercle o 
un quadrat, sí que pot ser molt original. Perquè ser im-per-
fecte és una oportunitat per descobrir el que volem ser.

L’enigmàtic senyor Nosaltres
Oriol Canosa. Il·lustradora: Ona Caussa

Un dia de tardor, a la Laia li cau un vagó del tren de fusta al 
pati del veí. És molt estrany, sembla una selva, ple de plantes 
i d’ocells. Quan Laia hi baixa, encuriosida, veu un cartell a la 
porta que diu: “Senyor Nosaltres”. Quin nom tan estrany! A poc 
a poc, Laia descobrirà els secrets d’un veí d’allò més singular, 
amb el qual farà una amistat inesperada i plena de sorpreses.

L’Isard, 31 
120 pàg.
13 x 20,5 cm
Rústica
10,50 € / 10,10 €
Distribució: 8 febrer
978-84-19659-05-7 

La formiga 
72 pàg.
13 x 20,5 cm
Rústica
9,50 € / 9,13 €
Distribució: 8 febrer
978-84-19659-01-9

Àlbums il·lustrats, 126
32 pàg.
21 x 29 cm
Tapa dura
16,95 € / 16,30 €
Distribució: 28 febrer
CAT: 978-84-19659-08-8

CAS: 978-84-9142-629-5

IV Premi Algar de
Literatura Infantil 2022, 

modalitat Conte

XXXI Premi de
Narrativa Infantil

Carmesina de la Safor

+INFO

+INFO
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CONTRA LA NOSTÀLGIA
18,50 €

978-84-19017-25-3

LA VIDA DE LA VIDA
14,00 €

978-84-19017-20-8

CATALUNYA:
50 EXCURSIONS PER

LA HISTÒRIA
23,80 €

978-84-9034-912-0

HEM ARRIBAT TARD
A CLASSE

15,00 €
978-84-947511-9-6

EL MEU AMIC
17,50 €

978-84-19017-33-8

OMPLE’M DE PETONS
17,00 €

978-84-15695-34-9

LA TECA
15,50 €

978-84-9034-955-7

BASC PER A
CATALANOPARLANTS

17,00 €
978-84-944848-7-2

22a
EDICIÓ

2a
EDICIÓ

2a
EDICIÓ

2a
EDICIÓ

2a
EDICIÓ

6a
EDICIÓ

9a
EDICIÓ

5a
EDICIÓ
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BILL EL LLADRE 
Janet & Allan Ahlberg. Traducció: Anna Llisterri 

QUI VA DE PUNTETES PEL CARRER?
QUI S’ENFILA PER LA PARET?
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! 
Com acabarà la història?
Un altre llibre divertidíssim creat pels genials 
Janet i Allan Ahlberg. I que tot i ser un clàssic 
no ha perdut el poder de connectar amb el lec-
tor i amb el seu sentit de l’humor.

Col·lecció Minimini
Minijoies per a
primers lectors
50 pàg.
Tapa dura efecte tela
14,90 € / 14,33 €
Distribució: 20 febrer

CAS:
978-84-125755-1-4

CAT:
978-84-125756-1-3

Proyecto financiado por la Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura. Ministerio de Cultura y Deporte.
Financiado por la Unión Europea. Next Generation EU.

Recuperem 

una altra obra 

mestra de la lij, 

creada per l’icònic

matrimoni

Ahlberg

INÈDIT!


