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Àgilment 

T’HO DIC I T’HO AMAGO, UN LLIBRE D’ENDEVINALLES SOBRE 
COSES D’ACTUALITAT. 
Endevinalles          

       
AUTOR: Jordi Esteban Calm  
        
SINOPSI 
Veniu a endevinar-ne i a crear-ne de noves. 
 
una sessió en què l'autor, Jordi Esteban, comentarà amb els 
assistents la rellevància, per a la vida de la nostra llengua, de la 
creació expressiva popular i plantejarà un seguit d'endevinalles 
a descobrir, tant de coses d'ús quotidià com de poblacions i 
llocs del país. A la segona part de la trobada proposarà 
l'activitat de crear-ne de noves de manera àgil i engrescadora. 
 
 
 

 
BIOGRAFIA 
(Barcelona, 19 de febrer de 1942). És llicenciat en filosofia i lletres i docent jubilat. La seva 
dedicació principal és la didàctica de la llengua catalana i la investigació de metodologies 
d'aprenentatge. Ha estat professor de secundària de filosofia i de matemàtiques, i professor 
de català per a adults del Consorci per a la Normalització Lingüística. Membre de la 
Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, dirigeix els projectes Junts i Xerrem, 
grups de conversa que tenen com a objectiu fer créixer l’ús social del català, la cohesió 
social i el coneixement de la realitat de Catalunya. Ha participat en l’elaboració de les noves 
programacions de llengua catalana per a adults, de la Direcció General de Política Lingüística, 
centrades en les orientacions del Marc Europeu de Referència per a les Llengües. També ha 
col·laborat en l’elaboració del programa Parla.cat. Ha escrit articles a la revista Llengua i Ús 
amb propostes metodològiques. És autor i coautor de diversos manuals de català. Com a 
aficionat a la creació d'activitats ludicolingüístiques (jeroglífics, mots encreuats, jocs per 
aprendre català...), ha publicat diverses obres de jocs lingüístics i ha col·laborat en 
publicacions com ara el diari La Vanguardia, del 3 de maig de 2011 al 31 de desembre de 
2013. 
  



 

www.viladelllibre.cat/montblanc | #MontblancVilaDelLlibre 

Albertí Editor 

DECIDIDES. SET DONES CONTRA CORRENT    
         

 
AUTOR: Elisenda Albertí  
        
SINOPSI 
Què tenen en comú una fotògrafa, una espiritista, una empresària, 
una concertista, una pintora, una industrial i una activista cultural? El 
fet de ser dones, viure a Catalunya, i estar condicionades per les 
restriccions pròpies d’una època passada, entre el final del segle XIX 
i el principi del XX. Totes elles comparteixen una força vital, la de 
no plegar-se als prejudicis socials que les reduïa a un paper passiu, a 
ser invisibles i a dependre tota la vida d’un o altre home del seu 
entorn. Les agermana l’inconformisme davant d’un destí que ja 
tenien escrit per endavant, sense tenir-les en compte. 
Us presentem, set dones catalanes —de naixement o d’adopció— 
decidides a governar les seves vides a contra corrent, que van 

destacar en les seves professions i van mostrar una sensibilitat envers els menys afortunats: Anaïs 
Napoleon, Amalia Domingo, Emília Carles, Clotilde Cerdà coneguda com Esmeralda Cervantes, 
Emília Coranty, Tecla Sala i Enriqueta Sèculi i Bastida 
 
BIOGRAFIA 
Biografia de l’autora: Elisenda Albertí (Barcelona, 1960) és editora i escriptora. És coautora de 
"Perill de bombardeig! Barcelona sota les bombes" i "300 anys de lluita. 1714-2014" i autora de 
"Dames, reines, abadesses", "Dones de Barcelona", "Catalanes medievals", "Un passeig per la 
moda de Barcelona" i "Compromeses". 
 
 
 
Albertí Editor 

BARCELONA, CIÈNCIA I CONEIXEMENT    
         

AUTOR: Miquel Carandell Baruzzi  
       
SINOPSI 
En aquest llibre presentem Barcelona des d'un punt de vista no 
tractat fins ara: el de la ciència i el coneixement. Recollim els fets 
científics més rellevants esdevinguts a la ciutat relacionats amb la 
salut i la medicina, l'estudi de la natura, els esforços dels científics 
barcelonins per assimilar les lleis de la física i la química, i el paper 
de la ciència en el desenvolupament de les xarxes de comunicació, 
la producció i la distribució d'energia.  Un llibre entretingut, 
interessant i curiós amb 178 imatges i 4 mapes per seguir la 
Barcelona científica i del coneixement a través de personatges, 
esdeveniments, institucions, establiments i museus. 
 
BIOGRAFIA 

Miquel Carandell Baruzzi (1981) és llicenciat en Biologia per la Universitat de Girona i doctor en 
Història de la Ciència per la Universitat Autònoma de Barcelona amb una tesi sobre la 
controvèrsia sorgida al voltant de l'Home d'Orce. Sobre aquest tema ha fet xerrades, ha publicat 
diversos articles i ha realitzat una estada de recerca a l'Universitat de Cambridge. Paral·lelament 
també s'ha centrat en la Història de la Ciència a la ciutat de Barcelona. En aquest sentit va crear 
Històries de Ciència (www.historiesdeciencia.cat) des d'on s'ofereixen rutes científiques i 
culturals per Barcelona per públic generals, instituts i associacions.
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Albertí Editor 

CATALUNYA EN NEGRE. 150 ANYS DE CRIMS I CRIMINALS  
Negra 
 

AUTOR: Mercè Balda  
      
SINOPSI 
Prepareu-vos per a reviure fets horripilants, visitar escenaris de 
crims, conèixer víctimes i botxins, entrar en cel·les miserables, 
assistir a judicis tumultuosos i conèixer el desenllaç d'unes 
històries escrites amb la sang d'aquesta terra. Anem de l'Alt 
Urgell a la Ribera del Ebre, de l'Anoia a la Conca de Barberà, tot 
passant pel Vallès Occidental, el Segrià i el Solsonès, a més de 
Barcelona i la seva rodalia, perquè el crim no admet límits ni 
demarcacions comarcals. Esteu disposats a esgarrifar-vos amb 
nosaltres? Un llibre entretingut i curiós amb 160 imatges, que 
ens descriu 150   
     anys de crims i criminals en terra catalana. 

 
BIOGRAFIA 
Mercè Balada (Barcelona, 1965). Llicenciada en Belles Arts per la Universitat de Barcelona. A 
partir dels anys 90 té presència en el món digital amb col·laboracions per a diverses 
publicacions en el cap de la fotografia i la infografia i participa en noves formes de creació 
com a membre del col·lectiu Bythenet. Durant aquests últims anys s'han anat fent accessibles 
a internet multitud de publicacions antigues i, dins d'aquest moviment de difusió històrica, es 
coautora del bloc 1881 una hemeroteca llena de historias a LaVanguardia.com i de la web 
HistoriadeBarcelona.org. 
 
Angle  

LA FILLA ESBORRADA   
Narrativa 
 

AUTOR: Margarida Aritzeta  
        
SINOPSI 
Tots els personatges de "La filla esborrada" amaguen secrets, 
com si aquell hivern de 1945, en la duríssima postguerra 
espanyola, aquesta fos l’única manera de viure i sobreviure. Uns, 
com la Laura, per la vergonya d’haver sofert un trauma i imaginar 
obstinadament la seva venjança; altres, com el Gabriel, per la 
lluita antifranquista que el fa viure ocult en les muntanyes amb un 
grup de maquis. 
Ella és una joveneta que somia encara històries de pirates i 
princeses; ell, un home que ha sobreviscut a cinc anys de guerra. 
Viuran una història d’amor en temps difícils, marcada per secrets 
que duraran dècades. 

 
BIOGRAFIA 
Margarida Aritzeta, nascuda a Valls el 1953, és escriptora i professora de Teoria de la 
Literatura a la Universitat Rovira i Virgili. Ha obtingut el premi Víctor Català de narrativa i el 
Sant Joan de novel·la. Ha publicat nombroses novel·les, entre les quals, darrerament, El verí 
(Cossetània 2002), La maleta sarda (2010), El Gorg Negre (2012) i El pou dels maquis 
(Cossetània 2013). 
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Angle Editorial 

EL CAMP     
Infantil i Juvenil 
 

AUTOR: Roser Capdevila i Camps  
IL·LUSTRADOR: Roser Capdevila i Camps 
 
SINOPSI 
A l’Espiet, un ocell molt curiós, li agrada volar però encara 
li agrada més aturar-se als llocs per saber tot el que hi 
passa. Si mires bé, en aquest llibre el trobaràs en una casa 
de pagès, en un hort i enmig d’una plaça en un dia de 
mercat! Busca’m mig amagat en cada plana i ajuda’m a 
descobrir el camp. 
 
 

 
Angle Editorial 

LA CIUTAT     
Infantil i Juvenil 

 
AUTOR: Roser Capdevila i Camps  
IL·LUSTRADOR: Roser Capdevila i Camps 
 
SINOPSI 
Sóc l’Espiet, un ocell tan curiós com tu. M’agrada molt 
volar però encara m’agrada més aturar-me als llocs per 
saber tot el que hi passa. Si mires bé, veuràs com 
segueixo dos nens idèntics per tota la ciutat; en un parc, 
en un centre comercial i en una estació! Fixa-t’hi, també 
m’han dibuixat! Busca’m mig amagat en cada plana i 
ajuda’m a descobrir la ciutat. No em vull perdre cap 
detall. 

 
BIOGRAFIA 
Neix a Barcelona el 23 de gener de 1939. Estudia Belles Arts a l’escola Massana de 
Barcelona. Les seves primeres activitats professionals abracen els estampats sobre 
teles, pintures a l’oli i aquarel·les. A partir del 1980 es dedica a escriure i a il·lustrar 
contes per a editorials de França, Alemanya, Àustria, Itàlia, Canadà, Bèlgica, Països 
Escandinaus i Japó, a banda de les del seu país natal, fins a completar una extensa 
bibliografia de més de tres-cents títols. És l’autora de les sèries d’animació Les Tres 
Bessones, el Sans Barbe, Les Belles Histoires, La Bruixa Avorrida, Les Tres Bessones 
Bebés i la gallina Koki. La Roser està casada amb en Joan, té tres filles bessones, la 
Teresa, l’Anna i l’Helena i set néts. 
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Angle Editorial  

REPARAR ELS VIUS 

Novel·la 
 
AUTOR: Maylis de Kerangal 
TRADUCTOR: Jordi Martín Lloret 
 
SINOPSI 
Simon Limbres mor als 19 anys en un accident de cotxe. És 
jove, esportista i tots els seus òrgans, excepte el cervell, 
estan intactes i sans: és el donant perfecte. I només vint-i-
quatre hores després, el cor de Simon comença a bategar 
dins el cos de la Claire. Estem davant d’una novel·la 
excepcional, una increïble narració èpica sobre un 
trasplantament: la família, l’equip mèdic, la tecnologia... un 
escenari on l’autèntic protagonista és el cor de Simon 
Limbres. Novel·la guardonada amb el gran premi RTL-Lire, 

el premi Lectors de l’Express, el premi literari Charles Brisset, el premi Orange del 
Llibre, el premi París Diderot- Esprits Libres, el premi Relay i el premi dels Estudiants 
France Culture-Télérama. 

 
BIOGRAFIA 
Maylis de Kerangal (Toulon, 1967) Ha treballat al món editorial i és autora, 
entre altres, de les novel·les Je marche sous un ciel de traîne, La vie voyageuse, Corniche 
Kennedy (premi Murat), Tangente vers l’est (premi Landerneau) i Nacimiento de un 
puente (Anagrama 2013), guardonada amb els premis Médicis i Franz Hessel. 
L’any 2014 ha rebut el gran premi de literatura Henri-Gal de l’Acadèmia francesa, pel 
conjunt de la seva obra. 
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Ara llibres 

DES DEL BALCÓ       
Novel·la 

 
AUTOR: Teresa Muñoz  
        
SINOPSI 
Amb un talent literari fora de tot dubte, Teresa Muñoz 
ens trasllada del present a la Barcelona de la postguerra 
per denunciar un crim, reflex d’una època i unes 
condicions d’injustícia social que van mutilar les 
esperances de molta, massa gent. Literatura d’alta volada, 
un crit de protesta, un homenatge. L’Àngela, una 
escriptora que està a punt de fer els cinquanta, posa per 
primera vegada els peus en un pis que ha heretat de la 
seva mare, en ple barri Gòtic, el barri on ella va créixer i 
que ara veu transformat. Dins d’aquella casa tot està com 

fa més de sis dècades: els mobles, els llibres, els quadres, la roba, les fotografies de 
gent que no coneix... No sap per què la Quima el va voler conservar d’aquesta 
manera durant tota la vida, ni qui havia viscut allà, de qui eren aquelles coses, i ho 
intentarà esbrinar mentre n’escriu una novel·la. La descoberta d’aquest espai ajudarà 
també l’Àngela a fer un pas definitiu en la seva lluita diària: aconseguir que l’Andreu 
deixi de dominar la seva vida. Amors frustrats, passions prohibides, pecats 
inconfessables i una època molt fosca de la nostra història es donen cita en una 
novel·la intrigant i commovedora que desplega els seus secrets com petites nines 
russes. 
 
BIOGRAFIA 
(Barcelona, 1974) És llicenciada en Filologia Catalana i té un Màster en Gestió 
Cultural per la UB. És editora, escriptora i professora de català per a adults. Fa més 
de quinze anys que es dedica al món editorial i literari. Com si fos ahir és la seva 
primera novel·la. 
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Artèria, espai d’art i tallers 

EL TIEMPO DEL NEGRO 
Novel·la     
 

AUTOR: Mireia Rubio Molín  
        
SINOPSI 
Una novel·la que ha vist la llum gràcies a un projecte 
comunitari.  
Es tracta d’un projecte literari i solidari on la seva 
autora, Mireia Rubio, vol denunciar la tragèdia 
dels immigrants, molts dels quals perden la vida al 
Mediterrani en el seu periple cap a Europa, tot fugint de 
la violència.. 
Com diu un proverbi africà: “Per a aquells que van 
caminar plegats, les petjades mai s'esborren" 
 

 
BIOGRAFIA 
Mireia Rubio Molín (Igualada, 1972). Llicenciada en Ciències de la Informació per la 
UAB. Exerceix de periodista des de 1995. Ha treballat i col·laborat en premsa i ràdio 
(Regió7, Diari d’Igualada, Ràdio Nova...). Postgrau en Gestió i Mediació Internacional 
de Conflictes per la UOC. És membre del grup de cooperació Baula (1994) i militant 
a plataformes ciutadanes de DD HH. 
Escriu contes, microrelats i El tiempo del negro és la seva segona novel·la després de 
El abrazo náufrago (2007). Forma part del col·lectiu Escrividors i Tarats pels relats 
amb els que participa en trobades culturals i concursos literaris. Ha obtingut premis 
de microrelats en diferents certàmens: Històries a cel ras, Museu d’Història de 
Catalunya (2012); Uuh!, Biblioteca Central d’Igualada (2012); Mercat de Lletres 
d’Igualada (2012) o Bla Bla de Vallfogona (2013). 
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Birabiro 
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Birabiro 

QUI, QUÈ QUÈ        
Infantil           

 
AUTOR: Olivier Tallec  
    
SINOPSI 
Qui Què Què és el tercer títol d’aquesta 
col·lecció creada per l’Olivier Tallec. Un 
llibre-joc per buscar i recordar, observar i 
fixar-se en cada detall. La diversió està 
assegurada! 
 

BIOGRAFIA 
Olivier Tallec va néixer al 1970 a la Bretanya. Es va graduar a l’Escola Superior d’Arts 
Gràfiques de París. Ha treballat de dissenyador gràfic i actualment és il·lustrador de premsa i 
per diferents editorials. Ha il·lustrat més de 50 llibres infantils. Al 2014 va ser guardonat amb 
el Premi Landerneau Album Jeunesse. 
 
 
 
Birabiro 

LA IAIA NO HI TOCA 
Infantil i Juvenil 

 
AUTOR: José Ignacio Valenzuela 
IL·LUSTRADOR: Patricio Betteo 
 
SINOPSI 
Com diries estel sense fer servir paraules com rombe o paper? 
Mmm… Jo, l’únic que sé, és que la meva iaia no hi toca. Ah, i que té la 
culpa de tot. Sí, de tot! Sempre hi ha algú que té la culpa que ens 
agradi allò que tant ens agrada, o que no ens agradi allò que mai no 
ens ha agradat. El cas és que entre el seu pentinat de Darth Vader, la 
seva obsessió per guayar premis pels poemes que escriu i aquesta 
mania ridícula de recitar versos a ple pulmó quan baixo de l’autobús 
escolar, entre riallades i amb cara de voler desaparèixer (només per 

obligar-me a entrar ràpid a casa seva), jo també m’estic tornant boig. Els meus pares tenen 
feina, i no em queda més remei que passar-me les tardes a casa de la iaia Petúnia. Però 
sospito que en porta alguna de cap, i no m’ho penso perdre... 
 
BIOGRAFIA 
José Ignacio Valenzuela (Santiago de Xile, 1972) és escriptor i guionista. Ha treballat 
en projectes televisius i cinematogràfics a Xile, Mèxic i Estats Units. El 1996 va publicar la 
seva primera novel·la, Qué pasó con Sofía Alcántara. Recentment ha publicat Trilogía del 
Malamor, que ha tingut molt bona acollida. Li diuen Chascas perquè al seu país d’origen es 
diu així al cabell desordenat com el seu.  
 
Patricio Betteo és dibuixant i il·lustrador. Ha publicat diversos llibres d’autor, Els seus 
dibuixos han aparegut en revistes i les seves historietes es poden llegir en publicacions 
internacionals. Ha exposat en galeries d’art de Madrid, París, Bucarest i Atenes. 
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Birabiro 

MERAVELLOSOS VEÏNS 
Infantil i juvenil 

 
AUTOR: Hélène Lasserre 
 
SINOPSI 
Una família de llops en moto, unes vaques ecologistes, un porquet 
fotògraf, unes cigonyes sobre la teulada, uns cocodrils cambrers, uns 
elefants melòmans, una girafa i fins i tot un pop que teixeix uns 
petits barrets per als peixos... Tot això capgira una mica la vida 
tranquil·la i ordenada dels meus veïns les ovelles. 
 
 
BIOGRAFIA 
Hélène Lasserre és l’autora del text. És llicenciada en Història.  
 
Gilles Bonotaux és l’il·lustrador. Va estudiar Arts Aplicades i va 

treballar com a professor d’arts plàstiques i història de l’art, mentres començava a dedicar-
se a la il·lustració, en la qual treballa exclusivament des de 1986. Fa deu anys, després de 
casar-se i tenir dos fills, l’Hélène i en Gilles van començar a col·laborar professionalment i 
junts han publicat nombroses obres. 
 
 
 
Birabiro 

LA MESTRA ÉS UN CAPITÀ 
Infantil i juvenil 

 
AUTOR/ IL·LUSTRADOR: Antonio Ferrara i Anna 
Laura Cantone 
 
SINOPSI 
Una mestra actual i valenta explica en primera persona els 
equilibris que fa amb les mil obligacions paral·leles de la 
professió i de la vida privada. La mestra, agosarada i 
humaníssima, sap afrontar heròicament, amb la mateixa 
energia i de vegades en solitari, els virus de la grip, la manca 
de paper de vàter, la convivència i les taules de multiplicar, 
però sempre amb entusiasme, tenacitat, tendresa i un 
respecte absolut per les criatures. 

 
 
BIOGRAFIA 
Antonio Ferrara és un il·lustrador i autor italià, que treballa per donar veu als dèbils i de 
vegades oblidats. Imparteix cursos d’escriptura creativa i escriptura d’emocions a adults, 
mestres i nens.  
 
Anna Laura Cantone és una divertidíssima il·lustradora italiana. Les seves il·lustracions 
viatgen per tot el món dins de llibres que encanten a lectors de totes les edats. 
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C 
Castellnou Edicions 

Columna 
Cossetània Edicions 
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Castellnou Edicions 

SI JO FÓS UN LLEÓ 
Infantil 

 
AUTORA: Ana Galán 
IL·LUSTRADORA: Mariana Nemitz 
TRADUCTOR: Jordi Grifoll 
 
SINOPSI 
Els més petits llegeixen, juguen, 
comparen... I descobreixen com són les 
cries dels animals salvatges! 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Castellnou Edicions 

SI JO FOS UNA GIRAFA 
Infantil 

 

AUTORA: Ana Galán 
IL·LUSTRADORA: Mariana Nemitz 
TRADUCTOR: Jordi Grifoll 
 
SINOPSI 
Els més petits llegeixen, juguen, 
comparen... I descobreixen com són les 
cries dels animals salvatges! 
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Columna 

DE FORA VINGUEREN       
Narrativa 

 
 
AUTOR: Matthew Tree  
FOTÒGRAF: Jordi Cussà 
 
SINOPSI 
Coldwater Bay, un poble apartat de la costa meridional de 
l’illa de Wight, es troba tot d’una assetjada per un grup 
d’africans que hi ha anat expressament per això. Un metge 
racista de vacances, dos adolescents enamorats sota la 
seva tutela, i el contacte dels africans dins el poble 
contemplen l’evolució dels esdeveniments cadascú des del 
seu punt de vista, molt diferents entre si. 
 
BIOGRAFIA 

Matthew Tree (Londres, 1958) va aprendre català als 21 anys, als 26 va venir a viure 
a Catalunya i als 31 ja publicava en català. Ha publicat una desena de llibres de ficció, 
assaig i autobiografia i ha contribuït en diversos reculls de contes. També ha 
col·laborat en diversos mitjans de comunicació, entre ells El Punt, Descobrir 
Catalunya, The Times Literary Supplement, Catalonia Today, RAC 1, Catalunya 
Ràdio o TV3. 
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Cossetània Edicions 

MÀGIA AMB ALIMENTS. SORPRENENTS TRUCS DE MÀGIA PER 
A NENS  
Infantil i Juvenil   
 
AUTOR: Mag Gerard  

IL·LUSTRADOR: Raquel GU (Garcia Ulldemolins) 
  

SINOPSI 
Aquest és el primer manual que recull jocs de màgia inèdits en els 
quals s’utilitzen exclusivament aliments. Et permetrà fer els 
primers passos en l’art de l’impossible i aconseguiràs sorprendre 
els espectadors. Alguns dels trucs exposats són creacions del Mag 
Gerard, i d’altres, versions adaptades a l’actualitat. Estigues ben 
atent, deixa’t fascinar, aquest llibre et convertirà en un expert de 
la màgia amb aliments! 
 

 
BIOGRAFIA 
El Mag Gerard (Tarragona, 1976) pertany a una nova generació de mags que barreja de manera 
original i sorprenent la màgia amb la comèdia. Ha estudiat a l’escola de l’Ana Tamariz (Madrid), 
on ha après les tècniques de l’il·lusionisme de la mà de grans mestres com Juan Tamariz o 
Gaetan Bloom, entre d’altres. 
La seva màgia s’ha pogut veure en teatres, festivals de cinema, gales internacionals de màgia, 
parcs d’atraccions, museus, esdeveniments per a empreses... A més, compatibilitza la seva feina 
de mag amb la de director artístic de diferents festivals de màgia a Catalunya. 
 
 
Cossetània Edicions 

COSES QUE PASSEN    
Poesia  
 

AUTOR: Josep Civit i Mateu  
        
SINOPSI 
"Coses que passen" és un itinerari, un itinerari reflexiu, un 
centímetre més d’aquest extraordinari, inacabable camí, que ha 
seguit, segueix i seguirà la humanitat des que és conscient d’ella 
mateixa. Un camí que tempta el bosc, sempre verge i frondós, dels 
grans interrogants de l’aventura humana. Un poemari que aboca als 
fets i a les seves conseqüències, aboca a les petges que retenen, 
àvids, els camins, aboca a tot allò que imparable ens creix en el 
llevat, amenaçador, del temps. 
 

BIOGRAFIA 
Josep Civit i Mateu va néixer a Montblanc el 1958. Mestre d’educació primària, ha exercit a 
Prades, Cornudella de Montsant i, actualment, a Blancafort (Conca de Barberà). Docència i 
literatura són dues de les seves grans passions. Com a poeta ha publicat onze llibres i ha 
guanyat, entre altres, el premi de poesia Marc Granell Vila d’Almussafes (2002); el Sant 
Celoni de poesia (2004); el Jacint Verdaguer, Vila de Calldetenes (2005); l’Alella a Maria 
Oleart (2006); el Miquel Martí i Pol, Roda de Ter (2007); el Marià Manent (2008); el Josep 
Fàbregas i Capell, Vila de Sallent (2014), i el Mn Narcís Saguer, Vila de Vallgorguina (2016). 
Presideix, d’ençà uns anys, l’Associació Literària l’Escarritx de Montblanc i és membre molt 
actiu en relació a tertúlies i recitals poètics arreu de les nostres comarques. 
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Cossetània Edicions 
PATUFET, ON ETS? PER LA HISTÒRIA DE CATALUNYA   
Infantil i Juvenil         
 

AUTOR: Roger Roig i Hugo Prades  
IL·LUSTRADOR: Hugo Prades 
 
SINOPSI 
El Patufet, expert en descobrir les tradicions catalanes als infants, s'ha 
amagat ara en diferents episodis de la història de Catalunya. Confós 
entre la gentada, l'hauran de trobar a les coves de la prehistòria, a la 
Tarraco romana, durant la guerra del Francès a Montserrat, en l’esclat 
del modernisme o a la Barcelona olímpica. Però, alerta!, perquè el 
Patufet no va mai sol: també hauran de cercar la Patufeta, el Patufot, el 
Patuf i una llarga rècula d'elements a cada làmina.  

 
BIOGRAFIA 
Roger Roig (Valls, 1971). És llicenciat en filologia catalana i treballa en el món editorial. Ha 
publicat diversos contes per a infants, entre els quals destaquen "Les aventures del Zum-Zum i 
els seus amics". 
 
Hugo Prades (Tarragona 1968). Il·lustrador. Treballa per a editorials, institucions culturals i 
museus, i ha il·lustrat contes per a infants, llibres de text i jocs de taula. És conegut pel seu 
particular estil i humor. 
 
 
 
Cossetània Edicions 

EL GRUP DE FOLK. CRÒNICA D'UN ESCLAT    
Assaig        
 

AUTOR: Ferran Riera Vives 
         
SINOPSI 
Coincidint amb la celebració dels 50 anys de la fundació del Grup de Folk, 
aquest llibre pretén homenatjar la seva transcendència. El grup va tenir una 
existència breu, va durar 18 mesos i només va deixar dos discs, però va ser 
determinant per a la posterior evolució del rock i del folk facturats a 
Catalunya. Així mateix, va establir les bases d’un cançoner popular que s’ha 
mantingut vigent fins a l’actualitat. Recordarem els artistes que hi van desfilar, 
alguns de llarg recorregut i tan consagrats com Jaume Arnella, Maria del Mar 
Bonet, Pau Riba, el Sisa i Jordi Batiste, a més dels desapareguts Xesco Boix i 
Ovidi Montllor, i també el seu editor i mecenes, l’oblidat Àngel Fàbregues. 
En la primera part del llibre resseguirem els fets que van des de la 

constitució del grup fins a la seva dissolució, incloent-hi el seu llegat i els seus posteriors homenatges i 
revifalles. En la segona, es fa una aproximació biogràfica als 27 membres de la colla, a més d’alguns 
companys de viatge. I en la tercera, hi trobareu un recull de les 34 cançons més representatives del 
seu repertori. 
 
BIOGRAFIA 
(Barcelona, 1957). És llicenciat en Ciències de la Informació per UAB. Al començament dels anys 80 
es va decantar pel periodisme musical. Ha treballat a la ràdio, la premsa i la televisió, des de 
Radiocadena Española fins a la revista Rock de Lux, passant pel Diari de Barcelona, on va ser cap de la 
secció d’espectacles. El 1991 es va incorporar a la Televisió de Catalunya, amb l’equip del programa 
Sputnik, i més endavant va dirigir durant divuit anys el programa Rodasons. També va dirigir, entre el 
2004 i el 2007, la revista Folc del Grup Enderrock, amb el qual col·labora des de l’any 2000. El 2011 
va publicar el seu primer llibre amb Cossetània Edicions. 
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Cossetània Edicions 

BATUTS VERDS. SMOOTHIES, SUCS VERDS, LLETS VEGETALS I 
RECEPTES AMB POLPA 
Altres           

 
AUTOR: Carla Zaplana  
FOTÒGRAF: María Ángeles Torres Padilla 
 
SINOPSI 
Després del supervendes "Sucs verds", en aquest nou llibre 
Carla Zaplana t’introdueix en el món dels batuts verds 
(smoothies), amb trenta delicioses receptes, i va més enllà amb 
noves elaboracions de sucs verds, de llets vegetals i de receptes 
elaborades amb la polpa dels sucs. La Carla continua 

aprofundint en els aliments i les begudes que t’ajuden a netejar l’organisme i que 
nodreixen cada una de les teves cèl·lules: les fruites i els vegetals frescos.  
 
BIOGRAFIA 
Carla Zaplana és dietista-nutricionista, mentora de salut i autora de best-sellers com 
Sucs verds i Superfoods. Autèntica foodie de soca-rel, la Carla reparteix el seu 
temps entre l’escriptura i l’aprenentatge en alimentació saludable; a més a més, 
comparteix els seus coneixements i la seva filosofia de vida MENJA NET en les seves 
consultes i programes en línia amb pacients de tot el món. 
 
 
Cossetània Edicions 

100 HISTÒRIES AL VOLTANT DELS BEATLES 
Assaig           
 

AUTOR: Jordi Sierra i Fabra  
       
SINOPSI 
S’ha escrit molt sobre els Beatles. Milers de llibres esmicolant la 
seva vida i la seva obra. Però sempre és bon moment per a un 
més, sobretot si ens serveix per acostar- nos al seu costat més 
humà o insòlit, curiós i no sempre conegut, i molt especialment si 
l’escriu un dels majors experts mundials sobre ells, autor, entre 
d’altres, de la novel·la El jove Lennon o els clàssics Diccionario 
de los Beatles i Diario de los Beatles, a més de diverses 

biografies. Aquest és, doncs, un viatge amb cent parades, cent moments, cent 
històries que ens faran seguir estimant el grup que va canviar la història. 
 
BIOGRAFIA 
Jordi Sierra i Fabra va néixer a Barcelona el 1947. Fill únic, de família humil, es va 
trobar amb poques possibilitats d’aconseguir el seu somni de ser escriptor, entre 
altres coses per l’oposició paterna. La seva vinculació amb la música rock (ha estat 
director i en molts casos fundador d’algunes de les principals revistes espanyoles 
entre les dècades dels anys seixanta i setanta) li va servir per fer-se popular sense 
perdre mai de vista el seu autèntic anhel d’esdevenir escriptor. El seu primer llibre el 
va editar el 1972. Avui, ha publicat més de quatre-centes obres, moltes de les quals 
bestsellers, i ha guanyat quasi 40 premis literaris. 
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Cossetània Edicions 

CUPCAKES 50 RECEPTES 
Receptari 

 
AUTORA: Neus Moya Arasa 

 
SINOPSI 
En aquest llibre hi trobareu 50 receptes de cupcakes: des dels 
gustos més originals fins als més tradicionals. Hi descobrireu 
cupcakes decorats amb or, amb fondant o amb simple deliciosa 
merenga. No només són receptes, són 50 gustos, 50 idees, 50 
combinacions excel·lents. Un llibre de receptes especial de 
caire vintage, encisador i inspirador. Una obra que ja és 
especial perquè l’heu escollit.  

 
BIOGRAFIA 
Neus Moya Arasa (Tortosa, 1981), diplomada en infermeria i podologia, reconvertida en 
aficionada a la rebosteria. La creació l’any 2012 del blog lo-cupcake.blogspot.com perquè la 
seva germana pogués veure les seves creacions des de la distància va suposar l’inici de la seva 
incursió definitiva en el món de la rebosteria. A partir d’aquí participa en tallers de cupcakes, 
demostracions i aparicions televisives en espais com La vida en dolç i el Cuines. 
 
 
Cossetània Edicions 

LA VOLTA AL MÓN EN 80 MARATONS     
 
AUTOR: Arcadi Alibés  
       
SINOPSI 
En aquest llibre hi trobareu un repàs a la trajectòria maratoniana 
d’Arcadi Alibés i, al mateix temps, una guia molt útil per a 
maratonians viatgers. S’hi descriuen els 80 escenaris on l’autor ha 
corregut mentre feia la volta al món acumulant 130 maratons, 
entre les quals hi ha les més importants del planeta, com són Nova 
York, Boston, Chicago, Londres, París, Berlín i Tòquio, però també 
moltes d’exòtiques, com l’Illa de Pasqua o l’Antàrtida, i 
desconegudes, com Glimmen o les Illes Verges. Agafant com a 
referència la cèlebre novel·la de Jules Verne "La volta al món en 80 
dies", l’autor enllaça geogràficament les 80 maratons diferents que 
ha corregut, i n’elabora una guia de viatges. I és que Arcadi Alibés 

va descobrir fa temps que la fórmula d’ajuntar maratons i turisme era immillorable per combinar 
aquestes dues passions. Com diu ell, moltes vegades els corredors populars no tenen clar si 
viatgen per córrer o corren per viatjar. 
 
BIOGRAFIA 
Arcadi Alibés riera (l’Ametlla de Merola, Berguedà, 1959) és periodista esportiu des del 1978. Va 
començar en premsa escrita (Sport i El Noticiero Universal), va passar per la ràdio (Catalunya 
Ràdio) i, a finals del 1984, va ingressar a Televisió de Catalunya, on ha intervingut en tot tipus de 
programes i informatiu de TV3, Canal 33, Esport 3 i Canal 3/24. 
Al marge d’informar sobre l’esport d’elit, des de ben jove va començar a practicar l’atletisme de 
fons i de seguida es va aficionar a córrer maratons. Entre el 1983 i el 2016 n’ha disputat 130, en 
80 llocs diferents dels 7 continents. 
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Ediciones B 

L'OBJECTIU DEL CRIM       
Novel·la Negra 

 
AUTOR: Xulio Ricardo Trigo  
      I  
SINOPSI 
Amb dotze anys, tot just acabada la Segona Guerra Mundial, 
l’Erika Ernemann, aprenent a la fàbrica de càmeres 
fotogràfiques Contax a Alemanya, és segrestada, juntament 
amb la seva mare i dues-centes persones més, per l’exèrcit 
rus. Els russos han entès que tan sols amb els tècnics i 
operaris alemanys podran posar en marxa la fabricació 
d’una rèplica de les Contax, les Kiev. Molts anys després, el 
1961, mentre el món s’estremeix amb les primeres notícies 
de la construcció del mur de Berlín, l’Erika viatja a 
Barcelona com a membre de la policia alemanya, per ajudar 

en la investigació d’un cas d’assassinat de dues compatriotes seves. Aquests crims 
recorden massa els mètodes dels seus segrestadors, els moments terribles que va 
viure en la seva adolescència. Amb l’ajuda del comissari Casajoana intentarà esbrinar 
com és que tot ha tornat a començar. La complexitat del que s’amaga al darrere de 
les joves assassinades supera la imaginació més fèrtil i a l’Erika li resulta molt difícil 
explicar-se sense fer una profunda immersió en el seu passat, sense reviure uns fets 
que sempre ha volgut oblidar.  
 
BIOGRAFIA 
Pòrtic Xulio Ricardo Trigo (Betanzos, A Coruña, 1959). Escriptor, traductor i artista 
plàstic. Ha publicat una desena de novel·les, com ara La desaparició d'Evelyn (Planeta, 
1995) o Després de l'oblit (Proa, 2005), i també llibres de poesia: Lectures d'un segle 
(Columna, 1993), Far de llum grisa (Edicions 62, 1997) o La veritat cansa (Bromera, 
2005). Aquests li han valgut els premis Ausiàs March, Maria Mercè Marçal, Miquel de 
Palol o Joanot Martorell, entre d'altres. Ha treballat com a periodista cultural en 
diversos mitjans com El Temps, Diari de Barcelona, El Periódico de Catalunya o La 
Vanguardia. Des de l'any 1993 es dedica a escriure, alhora que col·labora a la premsa 
i manté a la xarxa el bloc El violinista celest, sobre temes de literatura i art. Com a 
traductor ha fet versions d'autors gallecs i portuguesos al català. Des de l'any 2004 
dirigeix la col·lecció de narrativa "Escriptures", de Perifèric Edicions. El 2005 es 
trasllada a la ciutat de Tarragona, on és sotsdirector de l'Escola de Lletres. És soci de 
l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana. 
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Edicions Cal·lígraf 

LA SONRISA HELADA. UN CASO DE SIMÓN PRISCO   
Negra        

 
AUTOR: J.M. Hernández Ripoll  
        
SINOPSI 
El cadàver descobert en una pista d'esquí d'Innsbruck portarà a Simó 
Prisco, detectiu de professió amb despatx a Barcelona, a investigar 
l'estranya mort, en aparença accidental, d'Àfrica Pitarch, una jove de 
bona família de l'alta societat catalana. Prisco descobrirà que rere el 
cadàver de la noia del somriure glaçat s'amagen les sinistres activitats 
d'una fundació dedicada a la investigació genètica. 
 

BIOGRAFIA 
Amb més de trenta anys de carrera periodística a l'esquena, ha exercit la crítica musical i ha 
conreat altres gèneres informatius com el reportatge social la crònica nocturna o els articles 
d'opinió. Columnista del diari Avui i guionista, en els últims anys ha alternat La premsa i la 
televisió amb l'escriptura de relats infantils com els Inclosos en els llibres Cuentos de todos 
los colores (RBA 2004) y Todo el mundo cuenta (RBA 2008), dos reculls d'històries 
procedents de tots els racons del món. Va dirigir el Programa Zona V de Televisió de 
Catalunya, on també és autor dels guions de diferents produccions (Una mà de contes, La 
Marató, Benvinguts a l'hort) I documentals (Ordes militars, El Paral·lel). 
 
 
 
 
Edicions Cal·lígraf 

LA VOLTA AL ROCK A 33 REVOLUCIONS     
Assaig (música)  

 
AUTOR: Ramon Moreno  
      
SINOPSI 
Tots guardem a la nostra memòria algunes cançons que ens han 
canviat la vida, o com a mínim, que han marcat una època de la nostra 
trajectòria vital. Discos i cançons que són ja imprescindibles, que ens 
generen un record inesborrable o que, senzillament, reclamen la 
nostra atenció.  
"La volta al Rock a 33 revolucions" és un apassionant recorregut pel 
món de la música rock en el seu sentit ampli o, el que és el mateix, de 
la música popular del nostre temps. El rock, a través de les seves 

cançons, dels seus discos, ha reflectit sentiments d’amor, de ràbia, de rebel·lia, d’inquietud, 
de festa… Ho ha fet tan sols amb una senzilla guitarra o a través de sons complexos 
treballats als estudis d’enregistrament. 
 
BIOGRAFIA 
Torroella de Montgrí, 1967 Va estudiar dret i és editor i escriptor especialitzat en música i 
cultura. Ha col·laborat tant en premsa escrita com en ràdio i televisió. Col·labora en 
diferents mitjans com Diari de Girona, El Temps, Bonart, Revista de Girona, Enderrock… 
Coordina les pàgines de llibres del digital Directe.cat i és redactor en cap de la revista 
Encesa Literària. És autor del llibre Diccionario de los Beatles, traduït al francès, i director 
del festival Beatles Weekend de l’Estartit. Escriu el blog Apunts de Rock. 
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Edicions Cal·lígraf 

EL RÍO DE UNA SOLA ORILLA. GUINEA, DEL CRIMEN DEL RÍO 
ETUMBE A LA INDEPENDENCIA       
Negra  

 
AUTOR: José Antonio López Hidalgo  
        
SINOPSI 
Un restaurador de llibres antics es trasllada a una missió 
claretiana a la selva de Guinea per intentar salvar de la 
destrucció uns exemplars de la biblioteca, danyats per 
l'excés de vida. Són els anys immediatament anteriors a la 
independència i la colònia espanyola viu moments 
d'incertesa i tensió amb la població local. Durant el seu 
treball troba una carpeta amb documents desordenats que 
parlen de la trobada del primer goril·la blanc, el famós 
Floquet de Neu; altres es refereixen a un claretià, el pare 
Lainez, la sola menció crea un inexplicable mur de silenci. 

Un crim no resolt a les ribes del riu Etumbe, narrat en la misteriosa carpeta, ens 
porta a descobrir un retrat impactant de les misèries d'una descolonització que no 
va ser precisament exemplar. 
 
BIOGRAFIA 
Bilbao, 1960 Professor cooperant durant dos anys a Guinea Equatorial i viatger per 
diferents països d'Àfrica. Ha publicat les novel·les La casa de la palabra (premi Jaén), 
De la casa del padre (premi internacional Javier Tomeo i premi Ínsula del Ebro) i El 
punto se desborda (premi internacional Juan Rulfo). Els seus relats han obtingut els 
premis Villa de Santurtzi, Valle de Benasque, Ciudad de San Sebastián i Castilla y 
Lleón. 
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Edicions Secc 

HISTÒRIES DE LES TERRES ALBES I ALTRES HISTÒRIES 
FANTÀSTIQUES   
Narrativa      

 
AUTORS: Sílvia Romero, Carlos Castro, Sergi G. Oset, Hugo Camacho, 
menut, Alícia Gili   
IL·LUSTRADOR: Txell Ozcáriz, Laia Martí 
 
SINOPSI 
Us preguntareu què poden tenir en comú els toros, el capità Sparrow, en 
Mazinguer Z, un ratolí intergalàctic, una bruixa de les pedres, una gallina mutada 
que dóna llet, dimonis entremaliats, i investigacions paranormals. I la resposta és 
«Històries de les Terres Albes i altres relats fantàstics», un còctel amb un toc 
d’imaginació, una bona base de dades estrafolàries, salpebrada per savoir faire 
d’uns autors de luxe. 

 
BIOGRAFIAS 
Carlos Castro, amant del cinema gràcies al seu pare, de la literatura fantàstica gràcies a Tolkien, i dels 
idiomes gràcies a un talent innat. Sergi G. Oset (Barcelona, 1972) autor que fonamenta la seva 
producció literària en la minificció positrònica i el relat fantàstic. Sílvia Romero i Olea (Barcelona, 
1962) és escriptora, conductora de Clubs de lectura i llicenciada en Filologia Catalana. En menut és 
una persona que té molts hobbies; un d’ells és fer patir la gent amb les barrabassades que plasma a 
sobre del paper. Hugo Camacho, escriptor, sord postlocutiu i millor persona, és llicenciat en filologia 
anglesa i editor d'Orciny Press, a on també exerceix de traductor i d'home orquestra Alícia Gili, 
medievalista, africanista i editora, escriu novel·la fantàstica i històrica entre feina i feina. Txell Ozcáriz, 
il·lustradora que va estudiar Gràfica Publicitària a la Llotja d’Esplugues, però el que sempre ha fet com 
a hobbie ha estat dibuixar. Laia Martí és una jove il·lustradora que comença a fer els seus primers 
projectes mentre estudia a temps complert. 
 
 

Edicions Secc 

BESTIARI  
Narrativa 

 
AUTORS: Sergi Álvarez, Ferran Armengol, Mercè Bagària, Sònia  Boj, Hugo 
Camacho, Edgar Cotes, IgnacioDedalo, Sergi G. Oset, Alícia Gili, Toni Mora, 
Sílvia Romero, Ramona Solé  
IL·LUSTRADOR: Txell Ozcáriz i Bernat Gómez 
 
SINOPSI 
Bestiari neix de la imaginació de la Txell Ozcáriz i  Bernat Gómez i de la ploma 
de dotze autors i ens parla de dotze bèsties, canviaformes, espantacriatures, 
gegants  i monstres de la mitologia catalana. Però també ens parla de fets 
màgics i de fets quotidians, del meravellós i del fastigós, de la raó i de l’absurd, 
del monstre i de l’home, binomis que quan els mirem per un espiell, com deia 

el gran Guy de Maupassant, sovint és difícil de veure qui està dins o fora. 
 
BIOGRAFIA 
Sílvia Romero i Olea (Barcelona, 1962) és escriptora, conductora de Clubs de lectura i llicenciada en 
Filologia Catalana. Dona polifacètica però el gènere on s’hi troba més còmoda i on centra la seva feina 
com a escriptora és la novel·la. Alícia Gili, medievalista, africanista i editora, escriu novel·la fantàstica i 
històrica entre feina i feina. Ha rebut el premi Ciutat de Lleida per Iskander, i Columna Jove per El 
camí del Bandama Vermell.  La seva darrera novel·la, El camino de los ancestros, és un experiment a 
quatre mans amb l’escriptor extremeny, Carlos Castro.  Ramona Solé, va néixer a Lleida, el 1968, és 
edicte a la lectura i té publicats relats en diversos reculls, i ha estat la coordinadora del recull de 
relats Assassins de Ponent, publicat a Llibres del delicte, on també està editada la seva primera 
novel·la Quaderns. Mercè Bagaria Mellado (Barcelona, 1954) és filòloga. Inquieta de mena, ha viatjat 
per diferents mons: el de la docència, el periodisme i l’editorial. Es va estrenar com a poetessa, però 
és en la prosa, i en concret en el relat breu, on se sent més còmoda que ha publicat en diversos 
reculls com Setze Petges o Catalunya Mítica.  
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Edicions Tremendes 

UN BROT DE FEBRE     
Poesia  

 
AUTOR: Mireia Companys i Tena  
IL·LUSTRADOR: Clara Gispert 
 
SINOPSI 
Un brot de febre traça un itinerari pels paisatges de la febre: la del desig 
amorós, la de la creació, la de la indignació, la dels calfreds interiors. 
Com assenyala Ricard Mirabete al pròleg del llibre, "Mireia Companys 
parteix de la tesi principal de Modernitat líquida, de Zygmunt Bauman" i 
construeix un poemari que, travessant la "intempèrie existencial, [...] 
cerca allò que roman després de la fragmentació [...] i, finalment, 

recompon les peces del trencaclosques vital en uns poemes magnífics" que s'endinsen en 
"l'exploració lírica dels límits i les fronteres del nostre viure", en "la incerta topografia de les 
ciutats contemporànies". 
 
BIOGRAFIA 
Mireia Companys Tena (Barcelona, 1975).  Filòloga, docent i traductora. Ha estat lectora de 
català a la Università CA' Foscari de Venèca, i ha estudiat l'obra narrativa de Roberto 
Bolaño. Ha publicat el recull poètic Perfils de la inconsistència (Viena, 2003) i el llibre de relats 
Venècies. La incerta topografia dels somnis (Pagès, 2009). Ha participat en l'antologia Donzelles 
de l'any 2000 (Mediterrània, 2013), en l'exposició de fotografia i poesia Interpretazioni (amb 
l'algueresa Silvia Fiori) i en el projecte poeticomusical Acords en vers (amb el cantautor Jordi 
Calmet Xartó). Ha obtingut el Premio Letterario Celso Macor (2013), amb el recull de 
poemes en llengua italiana Anatomia di un viaggio, i el VI Premi Nit de Poesia al Carrrer 
(2015), amb l'obra Tríptic de l'instant suspès. 
 
 
Edicions Tremendes 

MICRODESTRUCIÓ DEL MÓN    
Poesia  

 
AUTOR: Rafael Mammos  
       
SINOPSI 
Microdestrucció del món explora la proximitat i la quotidianitat, 
l’ero- sió universal però diària, a flor de pell. La vida és un viatge 
il.lusionant, certament, però el món genera canvi i moviment, mentre 
que l’ànima està quieta albirant una estrella quieta, una mena de 
Saturn patró dels malenconiosos. L’inframon té també la seva estrella. 
 
BIOGRAFIA 
Rafael Mammos (Palma de Mallorca, 1982) porta temps establert a 
Barcelona, però també ha residit a Itàlia i Estats Units. És llicenciat en 

Filologia clàssica per la Universitat Barcelona, i actualment elabora una tesi doctoral sobre 
llatí medieval. Ha publicat els poemaris Indocilia (Eriçó, 2002) i Cases rivals (La Garúa, 2014), 
i ha participat en el llibre Domicili de ningú. Antologia de la nova poesia barcelonina (Illa 
Negra, 2008). També ha publicat una adaptació de l'Odissea (Combel, 2008). 
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Edicions Tremendes 

OFRENA       
Poesia  

 
AUTORA: Gisela Vicenç  
IL·LUSTRADORA: Clara Gispert 
 
SINOPSI 
Ofrena explora els densos camins del donar-se i l'empoderar-se 
en l'experiència polièdrica de la maternitat. 
L'autora, Gisela Vicenç Pasqual, segueix les traces i s'endinsa en 
els conceptes de la identitat i la memòria sacsejades per a 
confeccionar un poemari que ens parla del cos com a força 
creadora i matèria sagrada, del pas inexorable del temps, d'una 

certa solidaritat intergeneracional femenina i de la consciència del ser dona avui. 
Estem doncs davant d'un llibre en clau femenina i veu sincera que planteja temes 
universals sobre la prespectiva de gènere. 
 
BIOGRAFIA 
Gisela Vicenç Pasqual (Girona, 1966). Llicenciada en Filosofia i en Documentació. 
Treballo de bibliotecària, gestiono un petit negoci turístic a la ciutat on vaig néixer i 
m'implico en tantes causes justes com sóc capaç d'abraçar. Em sento afortunada 
d'aprendre des de la cultura i l'educació de base, des del turisme de proximitat, des 
de les pulsions socials i polítiquies també, des de la dimensió de mare de tres filles. 
He viscut en altres terres, conegut gent diversa, après unes quantes llengües. 
M'apassionen les arts del moviment i les de la paraula, impregnen els meus dies com 
si m'hi anés la vida. Ofrena és el meu primer poemari. 
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Editorial Fonoll 

LA MALÍCIA DELS MOTS    
Poesia  

 
AUTOR: Joan Francesc Dalmau  
IL·LUSTRADOR: Ester Gasol 
 
SINOPSI 
La malícia dels mots parla dels grans temes de la vida: l’amor, la mort, el 
pas del temps, el dolor, l’amistat... De la cerca de la felicitat, que és 
l’objectiu de tota existència. Però, a banda d’això, tracta també del pes 
que té l’atzar en les nostres vides, de la manera injusta en què se’ns pot 
jutjar, de la crueltat activa que hi ha en actituds tan aparentment 
inofensives com la imparcialitat o de com les relacions amb els altres 
poden condicionar la nostra vida sense que trobem la fórmula per 

canviar-ho. És ben cert, com deia Ovidi Montllor, que tot comença en un mateix. Però, per 
desgràcia, no tot hi acaba. Amb la voluntat, no n’hi ha prou per a ser feliç. 
 
BIOGRAFIA 
Va començar la seva carrera artística als dotze anys en petits festivals i programes infantils de 
ràdio. Es reunia casualment amb amics amb els quals van muntar les anomenades Mostres de 
Música i Cançó. Va entrar a l'Institut i un any després en va sortir. Va passar un temps molt breu 
a l'Aula Municipal de Teatre de Lleida. Va presentar per primer cop les seves cançons a 
l'homenatge "Tot recordant a Xesco Boix", que té lloc a Balaguer l'abril del 1985. Mostra per 
primer cop les seves inquietuds literàries amb Transficció (1988), un breu recull de contes sense 
pretensions, força influenciat per la figura de Pere Calders i prologat per Xavier Macià. Fins dotze 
anys més tard no apareix la seva primera obra, el poemari "Només respiren".  
 
 
Editorial Fonoll 

L'ORACLE DEL DRAC     
Poesia 

 
AUTOR: Pere Vilanova  
IL·LUSTRADOR: Grafies xineses: Huanyu / Disseny: 
Francesc Gelonch / Poema-epíleg: Laia Noguera 

  
SINOPSI 
A l’antiga Xina, l’I Ching o El llibre dels canvis descrivia les dualitats del 
món amb un sistema d’hexagrames útil per a predir el futur. Estrategs i 
militars, enamorats i explora-dors, mercaders i poetes consultaven aquest 
llibre antiquíssim per tal de saber què s’esdevindria i quina actitud caldria 
adoptar per tal d’adaptar-se als canvis quan arribes-sin. Vilanova ha 
consultat l’I Ching fins que li ha respost els seus 64 hexagrames, amb els 
quals el poeta ha construït 64 poemes propis en vers i en prosa. L’oracle 

del drac. El llibre dels canvis és un llibre-objecte per a ser llegit com un recull de poemes, alhora que 
vol ser una font de consulta sobre el propi futur per part del lector. 
 
BIOGRAFIA 
Pere Vilanova (Barcelona, 1988) és un músic i poeta català que ha publicat fins avui dia 9 treballs 
discogràfics, 3 llibres de poesia i ha estat traductor del poeta francès Arthur Rimbaud. Els seus discos 
a cavall del folk, el pop i el rock han estat produïts per productors com Dani Ferrer (Love of Lesbian) 
o Pau Romero (Jordi Montáñez, VerdCel) i en tots els seus treballs, Vilanova ha comptat amb el 
disseny d'artistes com Paula Bonet, Marta Font o Sergi Solans. El 2008, el single del primer 
disc Titans va ser escollit entre les millors cançons en català de l'any en els Premis Enderrock i el 
2014 els videoclips del seu quart disc Les Tres Estacions van ser estrenats pel diari ARA i per la 
revista Nació Digital.  
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Editorial Fonoll 

TOT SEMBLA TAN SENZILL   
Poesia  

 
AUTOR: Celeste Alías i Laia Noguera  
IL·LUSTRADOR: Txema Rico 
 
SINOPSI 
Tot sembla tan senzill és una antologia de la poesia de 
Montserrat Abelló i un disc que conté una part important 
d’aquesta tria. Celeste Alías, una de les veus amb més 
personalitat i projecció de l’escena musical catalana, ha 
musica la paraula d’Abelló juntament amb la complicitat del 
guitarrista Santi Careta, el contrabaixista David Mengual, el 
bateria Oriol Roca i tres poetes: Meritxell Cucurella-Jorba, 

Sònia Moya i Laia Noguera. 
 
BIOGRAFIA 
Celeste Alías i Laia Noguera ens diran i cantaran poemes de Montserrat Abelló 
publicats en el llibre-dis antològic Tot sembla tan senzill (Fonoll, 2016), i ens 
introduiran en l'univers espectacular d'Amor total (editorial Tanit, 2016), un 
impressionant llibre de poesia de més de 500 pàgines que amb tres mesos ja va per 
la segona edició. 
 
 
Editorial Fonoll 

TARONGES CALENTES      
Poesia  

 
AUTOR: Joan Adell Álvarez  
 
SINOPSI 
Com un tronc segat que mostra, en un mateix nivell i a la vegada, 
els cercles concèntrics que el temps ha aglomerat dintre seu, de 
manera que hi podem contemplar una vida sencera d’arrapar-se a 
la terra i enlairar-se cap al cel, així se’ns revela la veu de Joan 
Adell a Taronges calentes, on desgrana sediments d’il·lusions i de 
pèrdues, de memòria i comprensió, tot fent els preparatius per a 
la marxa i les cendres. Poemes que són ocells tardans d’una 
bellesa senzilla i immediata, captivadors per la seva força vital i 
sincera ironia. Un compendi de certeses íntimes que afloren, bo i 

rient-se de si mateixes, per fer les paus amb la vida. 
 
BIOGRAFIA 
Joan Adell Álvarez (Blanes, la Selva, 1938) és llicenciat en Farmàcia i Medicina.  
Escriu des de l'adolescència i guanya nombrosos premis de narrativa i poesia arreu dels 
països catalans, però no serà fins a l'any 2007 que s'editarà la seva primera novel·la El 
nàufrag, Premi Rei en Jaume, a les Illes Balears. Des de llavors, no ha deixat de escriure, 
obtenint diversos premis i reconeixements, alguns dels quals han cristal·litzat en obres 
editadas, la darrera la novel·la Matins grisos (Angle Editorial-2010), finalista del Premi Ramon 
Llull 2010.  
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Editorial Fonoll 

HOJARASCA EN OTOÑO, AMAPOLAS EN PRIMAVERA, 
CABALLOS TODO EL AÑO  
Assaig      

 
AUTOR: M.ª Belén Franquet  
        
SINOPSI 
Hojarasca en otoño, amapolas en primavera, caballos todo el año 
comparteix el fruit de més d’una dècada de praxi, recollint i 
analitzant mostres, observacions, produccions, gravacions i un variat 
etcètera en el camp de la Intervenció psicoeducativa assistida amb 
cavalls. Tot amant del món eqüestre i la pedagogia trobarà en 
aquesta lectura una proposta d’intervenció educativa que analitza el 
potencial pedagògic del cavall com a mediador. 
 

BIOGRAFIA 
M.ª Belén Franquet  Montufo va néixer a Lleida el desembre de 1978. Doctora en Ciències 
de l’Educació, llicenciada en Antropologia Social i Cultural, mestra d’Educació Especial de 
formació base i professió. Va heretar del seu avi matern l’amor pels animals i la naturalesa. 
Les seves vivències juvenils en el món hípic van donar un gir a la seva visió sobre l’educació. 
Es defineix com una apassionada dels cavalls i la pedagogia. Fruit de la unió d’ambdós   camps 
i de la seva experiència en les intervencions assistides amb cavalls, surt a la llum aquesta 
proposta de vessant psicoeducativa. Actualment és Coordinadora  de la Fundació de 
Teràpies Eqüestres la Manreana, a Juneda (Lleida). La seva prioritat es centra en acompanyar 
els alumnes i les seves famílies a través de les Intervencions psicoeducatives assistides amb 
cavalls, així com en l’atenció a la diversitat a partir de la construcció d’espais inclusius 
d’educació competencial. 
 
 
Editorial Fonoll 

EL·LÍPTICA       
Poesia  
 
AUTOR: Ester Suñé Cugat  
        
SINOPSI 
El·líptica és un poemari de to sorprenent que té la capacitat 
d’arrencar-nos rialles i somriures irònics, partint d’una 
proposta quotidiana com és posar-se les malles i iniciar-se a 
l’hàbit del gimnàs. Un poemari que reflexiona envers la societat 
actual, preocupada per l’estètica, a través de metàfores i 

descripcions molt visuals. 
 
BIOGRAFIA 
Ester Suné Cugat (la Fatarella, 1980) és diplomada en relacions Laborals per la 
Universitat Rovira i Virgili (URV). Li agrada compaginar diverses activitats, però la 
creació literària és la seva debilitat. Ha rebut premis de narrativa, un gènere que 
també atresora, però els últims anys de la seva trajectòria se centra en la poesia. 
Amb la publicació dels seu primer recull de poemes, Esperit de Llima, ens mostra el 
seu positivisme i el seu propi univers, aparentment senzill, però amb un rerefons 
farcit d'inquietuds. 



 

www.viladelllibre.cat/montblanc | #MontblancVilaDelLlibre 

 
Editorial Fonoll 

JOGUINA DE LA CONTRADICCIÓ 
Periodisme 

 
AUTOR: Miquel Capdevila 
 
SINOPSI 
Joguina de la contradicció, una antologia dels articles més 
representatius del periodista lleidatà Miquel Capdevila, és 
una nova aportació al coneixement del millor periodisme 
català. La trajectòria d’aquest autor, identificat amb el 
projecte noucentista i catalanista de la Lliga, és ben 
il·lustrativa de l’evolució del conservadorisme català, des 
d’un fervent anticaciquisme a finals dels anys deu fins a la 
connivència servil amb el règim franquista als primers anys 
quaranta. 
 

 
BIOGRAFIA 
Miquel Capdevila (1887-1953). Periodista. Va ser director del diari lleidatà El Pallaresa 
(1918-1919) i redactor de La Veu de Catalunya (1920-1934) i L’instant (1935-1936). Va 
col·laborar en les publicacions culturals D’Ací d’Allà i Mirador. Amb la guerra, la seva 
signatura va desaparèixer dels diaris barcelonins. Acabat el conflicte, va reprendre la 
seva activitat com a col·laborador de Destino (1939-1944) i redactor d’El Noticiero 
universal (1941-1953). 
 
 
Editorial Fonoll 

POESIA CATALANA AVUI 
Poesia 

 
AUTORS: 2n Encontre d’escriptors i crítics a les 
Garrigues 
 
SINOPSI 
Poesia catalana avui 2000-2015 recull les ponències del 
Encontre d’escriptors i crítics a les 
Garrigues, centrat en la catalana dels últims anys per la 
seva contemporaneïtat, pràcticament no ha estat objecte 
d’estudi. Les aportacions d’Eduard Batlle, Àlex Broch, Lluís 
Calvo, Marta Font, Xavier Macià, Àngels Marzo, Pere 
Pena, Jaume C. Pons Alorda, Marc Romera i Josep Maria 
Sala Valldaura obren un espai de coneixement i de reflexió 
que pot resultar fonamental per establir el 

relat de la poesia catalana més recent, relat que tots busquem i volem construir. 
Edició a cura d’Àlex Broch i Joan Cornudella. 
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Editorial Fonoll 

LO DICCIONARI LLEIDATÀ 
Diccionari 
 

AUTORS: Robert Masip, Ferran Montardit i David 
Prenafeta  
 
SINOPSI 
Saps què és SISQUERE? I LOS REIXOS? Si sents 
que l’Antònia li diu al Nasi VÉS-TE TRAIENT LOS QUETS, 
QUE ALEGO CATXAREM!, sabries què li proposa? 
Aquest llibre és el resultat d’anys de treball dels autors del 
famós Diccionari lleidatà- català, que es va començar a 
gestar el 1998 i que es va difondre, amb un èxit sense 
precedents, a través d’Internet. Lo diccionari recull prop de 

3.500 paraules i expressions genuïnes del lleidatà dels pobles i la capital. 
LO LLIBRE que tots hauríem de tenir a casa. 
 
 
 
Editorial Fonoll 

AMOR TOTAL 
Poesia 

AUTOR: Laia Noguera 
 
“Per ambició, cap obra anterior és comparable a Amor Total, un 
volumàs que funciona com un cru autoretrat en vers” (Pere 
Antoni Pons, El Temps). 
 
“Amb aquest llibre, Noguera sembla invitar-nos a perdre els 
estreps, a perdre el nord, a perdre l’esma sense ennuegar-la 
abraçant el fantàstic buit de l’experiència sabent-nos arlequins.” 
(Francesc Ginabreda, Núvol) 
 
“Poesia de dimensions novel·lesques, èpica moderna i 

postmoderna, esguard desbocat (...) I poeta absoluta, total, sàvia i abrandada. Una de les 
veus joves, nascuda al 1983, que considero més innovadores i valuoses.” (Lluís Calvo). 
 
BIOGRAFIA 
Laia Noguera i Clofent (Calella, 1983) és escriptora, traductora, recitadora, editora i 
professora de català i d’escriptura. Ha publicat diversos llibres de poesia, entre els 
quals L’oscultor (premi Amadeu Oller 2002), Fuga Evasió (Premi Recvll 2003), No et 
puc dir res (premi Ausiàs March 2011). També ha publicat l’adaptació teatral (feta 
juntament amb Albert Mestres) de la Disputa de l’ase, d’Anselm Turmeda, i el llibre 
de poesia i teatre Ah! (2013). Ha traduït del basc, juntament amb Jon Elordi, 
Mentrestant agafa’m la mà (2010), de Kirmen Uribe, i Un ull de vidre (2015), de Miren 
Agur Meabe. Enguany ha publicat a l’editorial la Garúa el seu primer llibre de poesia 
escrit originalment en castellà, Qué extraña ventana. 
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Editorial Gregal 

L’ESCULTOR DE DÉU     
Novel·la 

 
AUTOR: Vicenç Aguado 
       
SINOPSI 
Segle XIV. Després d’una dura travessia per mar, un esclau grec provinent de 
Messina arriba a Barcelona, on és comprat pel mestre es- cultor Jaume 
Cascalls. Aquest és l’inici d’un procés de creixement personal i artístic que el 
durà a participar en les obres més importants que es construeixen a 
Catalunya, com la Seu de Lleida, el Monestir de Poblet, la Catedral de 
Tarragona i el Consell de Cent, la Catedral i l’Hospital de la Santa Creu de 
Barcelona. Els seus ulls descobriran un país en guerra amb Castella i assolat 
per la pesta. Serà testimoni de la persecució dels jueus, les lluites dels nobles 
pel control del territori, el naixement de la Generalitat i el canvi de dinastia 

reial. L’obra que marcarà la vida de l’esclau serà la construcció d’un panteó reial al Monestir de 
Poblet, encarregat per Pere III, amant del protocol i de les cerimònies, com a símbol del seu poder. 
 
BIOGRAFIA 
Vicenç Aguado i Cudolà és professor titular de Dret Administratiu, acreditat per a catedràtic, de la 
Universitat de Barcelona. Com a escriptor, ha publicat diversos llibres en l’àmbit de la literatura 
infanti l i juvenil. També és autor de relats curts premiats en diversos certàmens. Va guanyar la 
primera edició del Premi NegrOliva (convocat per la Biblioteca Joan Oliva de Vilanova i la Geltrú) 
amb el relat curt «El misteri dels escuts de la plaça de la Vila», publicat el 2013. El seu relat «Un crim 
en el temps» va ser guardonat pel jurat del Festival Internacional de Novel·la Criminal en Català El Vi 
fa Sang (Espluga de Francolí, 2016). L’escultor de Déu, finalista del IV Premi Gregal, és la seva primera 
novel·la. 
 
 
 

Editorial Gregal 

EL CAMP DE TARONGERS        
Novel·la      

 
AUTOR: Larry Tremblay  
TRADUCTOR: Ricard Ripoll 
 
SINOPSI 
Quan l’Amed plora, l’Aziz també plora. Quan l’Aziz riu, l’Amed també 
riu. Aquests germans bessons de nou anys haurien pogut viure 
tranquil·lament a l’ombra dels tarongers. Però un obús enemic va 
matar els seus avis. Per ordir la venjança, la famí- lia accepta que un 
dels dos haurà d’esdevenir màrtir. Tanmateix, els pares no es posen 
d’acord amb el fill que han d’escollir. Un d’ells està malalt: cal 
sacrificar-lo abans d’hora? Els bessons acabaran prenent la decisió 
final. L’obra ens parla de la innocència interrompuda, dels odis 

ancestrals, del mal que apareix on no se l’espera i de la possibilitat d’una redempció. L’oblit 
no és possible, però potser sí que ho és deixar que la valentia i l’amor esquerdin el destí... 
 
BIOGRAFIA 
Larry Tremblay va néixer el 1954 a Chicoutimi (Canadà). Les seves obres teatrals han estat 
traduïdes a moltes llengües. D’entre elles, destaquen Roller (2000), Burger Love (2009) i Le 
Joker (2016). El camp de tarongers s’ha traduït a més de deu llengües i ha rebut diversos 
premis, entre els quals destaquen el Premi dels Llibreters del Quebec, el Premi Literari del 
Saló del Llibre de Saguenay-Lac-St-Jean (Quebec), el Premi Cultura i Biblioteques per a Tots 
2015-2016 (França) i el Premi AIEQ-Suècia-Espanya 2015. 
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Editorial Gregal 

SAMBA PER A UN DIFUNT     
Negra  
 
AUTOR: Salvador Casas  
        
SINOPSI 
Germinal Vergara, exiliat de la Guerra Civil Espanyola, és contractat com a 
pianista de l’orquestra d’un luxós club de São Paulo. És l’any 1960, una 
època de màxima eufòria pel gran creixement del Brasil. El protagonista 
gaudeix d’una existència dolça. La vida plàcida, però, es veu truncada quan 
s’assabenta de la mort, al camp de Mauthausen, del seu pare, de qui havia 
perdut la pista al començament de la Segona Guerra Mundial. Poc temps 
després descobreix que un dels dirigents d’aquell camp és el marit de la 
seva amant, encobert sota un nom fals, protegit i emparat per un poderós 
grup de nazis dedicats a la construcció de Brasília, la nova capital. Davant la 

impossibilitat de poder-lo denunciar a les corruptes autoritats del país, decideix prendre’s la justícia 
per la seva mà. El dia clau serà el 21 d’abril de 1960, data de la ianuguració de Brasília. En Germinal se 
les haurà d’empescar per dur a terme la seva comesa enmig d’enormes dificultats i mentides. Ja res no 
tornarà a ser com abans. 
 
BIOGRAFIA 
Salvador Casas és un escriptor de novel·la negra nascut a Santa Coloma de Farners el 1953. Ha 
treballat com a cobrador d’autobús, empleat municipal i empleat de banca. Afeccionat a la novel·la 
negra, els seus autors de referència són els clàssics del gènere: Patricia Highsmith, John le Carré, 
Graham Greene, Raymond Chandler i Dashiell Hammett, tot i que manifesta influències del portuguès 
Fernando Pessoa. Ha publicat L’impostor accidental (2007) i Temps difunt (2007), obra que va guanyar 
la setena edició del Premi Literari del Col·legi d’Advocats de Mataró. Samba per a un difunt és la seva 
quarta novel·la. 
 
 

Editorial Gregal 

LA GENERACIÓ DE LA INDEPENDÈNCIA    
Debat politic          

 
AUTOR: Francesc Marco i Ferran Civit (JxSí)  
        
SINOPSI 
L’actual procés sobiranista no es pot entendre sense conèixer la trajectòria 
d’aquells que al llarg de les darreres dècades han estat gestant la independència 
de Catalunya des de diferents àmbits i n’han modernitzat el discurs. En aquest 
sentit, l’historiador Francesc Marco-Palau ens situa en el context en què es va 
fundar el Bloc d’Estudiants Independentistes (BEI) a les universitats dels anys 
noranta, un fet transcendent que poste- riorment ha permès a l’Associació 
Catalana de Professionals (ACP), el think tank dels antics alumnes, ser 
determinant en el projecte del futur Estat català. El volum –que compta amb 

pròlegs dels presidents de l’ANC, d’Òmnium Cultural i de la Plataforma per la Llengua– analitza la 
importància i els valors d’una generació clau, la que ha fet possible activar un ampli procés de 
transformació social i política prou important com per eixamplar la base del sobiranisme, dinamitzar 
el teixit associatiu i crear estructures empresarials i periodístiques afins.  
 
BIOGRAFIA 
Francesc Marco-Palau va néixer a Tarragona el 1989. Historiador. Doctorand en Història Comparada, 
Política i Social a la Universitat Autònoma de Barcelona. Llicenciat en Història per la Universitat 
Rovira i Virgili i màster en Història de Catalunya per la UAB. Columnista de premsa i opinador en 
diversos mitjans de comunicació, ha publicat articles acadèmics i de divulgació sobre les tipologies 
culturals i polítiques del catalanisme, així com d’art contemporani català. 
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Editorial Gregal 

LA CIUTAT DELS SOLITARIS     
Novel·la 

 
AUTOR: Isidre Grau 
        
SINOPSI 
Les morts per accident del germà i la cunyada, a l’Empordà, motiven 
l’escriptor Maurici Perera a repassar les complexes relacions fraternals, 
en un entorn marcat per una nissaga d’arquitectes i per les històries de 
joventut que l’han conduït fins a la soledat actual. D’altra banda, després 
de superar un mes en coma, el nebot Pere serà enviat pels metges de 
Girona als apartaments familiars d’Horta per recuperar la memòria. Allà 
disposarà de testimonis i nous encontres per aclarir els enigmes dels 
seus orígens i cobrir totes les llacunes. Tanmateix, després d’un any de 
fer-se càrrec de l’empresa immobiliària heretada a la Costa Brava, una 

carta imprevista li qüestionarà la fugida endavant sense afrontar la seva veritable identitat.  
 
BIOGRAFIA 
Isidre Grau (Sabadell, 1945), de formació enginyer químic, viu a Cerdanyola del Vallès i durant 
molts anys ha alternat la tecnologia amb la literatura. Ha estat professor de novel·la i de conte a 
l’Escola d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès. És autor de novel·les, narracions i assaigs literaris, a 
més d’haver publicat articles en diversos mitjans. També ha format part del col·lectiu Ofèlia 
Dracs. En la seva obra destaquen la pentalogia Els colors de l’aigua (Premi Sant Jordi 1985), sobre 
l’espai imaginari de Vinyes de Savall, reflex de les transformacions del Vallès, i Primer paisatge 
(2016), un calidoscopi, en clau de ficció, de la infantesa de l’autor. Té la narrativa breu recopilada 
a La pell dels anys. Contes 1981-1994 (2008), a part del nou recull de contes El dia de l’incident 
(2013). En la seva anterior novel·la, Els amants volàtils (2011), ja va donar cos a l’escriptor 
Maurici Perera, protagonista de l’actual història. Fruit de l’experiència didàctica, ha publicat 
L’arquitectura del conte (2001, amb nova edició revisada el 2016) i La maleta de l’escriptor 
(2005). Quinzenalment, publica la sèrie de contes breus Biolits al diari digital Núvol. 
 
 
Editorial Gregal 

EL GRAN MOGHUL      
Juvenil   

 
AUTOR: Josep Maria Ibarra  
       
SINOPSI 
Un noi és segrestat tornant de l'escola. Ningú es posa en contacte amb 
la famïlia. Al segon soterrani es rep un missatge misteriós. El 
segrestador vol quelcom més que un rescat : vol recuperar ... un 
tresor 
 
BIOGRAFIA 
L’escriptor i viatger Josep Maria Ibarra (Linares, 1967) va crear els 
personatges dels seus llibres inventant contes per als seus dos fills. Ells 
esdevingueren els primers crítics dels seus relats. Ibarra defuig de les 
situacions comunes, les històries predictibles, les trames massa simples 

i els arguments sense intriga. I ho fa deliberadament, amb la convicció que només una bona 
combinació de realisme i fantasia pot aconseguir que els nois i noies llegeixin i s’identifiquin amb 
els personatges. 
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Editorial Meteora 

MUSO KUNDA. LA CASA DE LES DONES    
Novel·la  

AUTOR: Gemma Freixas  
         
SINOPSI 
La Mariam és una jove de Mali que treballa a la biblioteca de Timbuctú. 
Està enamorada de la seva feina i col·labora en un programa cultural de 
ràdio adreçat a les dones malianes que es diu Muso Kunda. 
Un funest dia de 2012 els violents extremistes d'Ansar Dine es fan els 
amos de Timbuctú i la ciutat cau en un règim de terror enmig d'una 
cruenta guerra civil. La imposició de la xaria farà que la vida de les dones 
de Timbuctú esdevingui un malson insuportable, però no totes estan 
disposades a deixar-se ultratjar, malgrat que el preu que calgui pagar 
sigui altíssim. 

BIOGRAFIA 
Gemma Freixas (Barcelona, 1962) és llicenciada en filosofia i ha combinat feines de producció 
audiovisual amb el periodisme escrit en els dominicals de La Vanguardia, El Periódico, El Punt Avui i 
l'Ara, i a les revistes especialitzades geo, Rutas del Mundo i Todo Turismo. És autora dels llibres de 
narrativa Tanaka, un recorrido por la actual Myanmar (2003) i Djoliba, la curva del Níger en Mali 
(2009). L'any 2013 rep el Premi Roc Boronat amb la novel·la Casino de Santa Isabel que recrea les 
setmanes posteriors a la proclamació de la independència de Guinea. El 2015 publica a Meteora 
Malabo i les cendres, una novel·la d'acció situada en la guinea Equatorial actual. Amb Muso Kunda, 
la casa de les dones (2017), gemma Freixas es consolida com la novel·lista catalana que més 
fidelment ens sap acostar a la realitat africana i als seus escenaris més captivadors. 
 
 
 
DIARI AVUI. 1976-2009. ENTRE EL SOMNI I L’AGONIA  
Periodisme 

 
AUTOR: Maria Favà Compta 
  
SINOPSI 
Aquesta història del diari AVUI està escrita en primera persona del 
plural, amb el testimoni de qui escriu i de moltes altres persones 
que van treballar-hi, que el van dirigir o que hi van posar diners. 
Els periodistes fa segles que reflexionem sobre l'objectivitat i la 
subjectivitat i els seus límits, i encara no n'hem tret l'aigua clara. El 
cert és que he amagat el pudor sota la tartera del Pedraforca i he 
escrit el que m'ha semblat. Sense gaires autocensures. Ja n'he patit 
prou al llarg de la meva vida professional. 

BIOGRAFIA 
Maria Favà, nascuda l'any 1949. Es considera filla i militant del barri del poblenou de 
Barcelona.Comença a treballar als 14 anys i va fer deu anys de "pixatinters" com diu ella 
mateixa, en una empresa, Vieta, on va aprendre moltes coses i va conèixer gent força 
compromesa en un canvi social. Va fer “pinitos” a la revista Garbo i al diari Tele/Exprés i 
algunes suplències al vell Diari de Barcelona. L’abril del 1976 comença fent números 0 a 
l’AVUI d’on en va marxar a principis del 2010, quedant-se a l’atur, en contra de la  seva 
voluntat. Per tant, 34 anys menys dos mesos, la major part de la seva vida laboral s’ha 
desenvolupat al rotatiu català l’AVUI. Al llarg d’aquests anys també ha col·laborat en altres 
mitjans de forma intermitent: Vindicación Feminista, Opción, Lecturas, Interviu, TV3, 
Catalunya Ràdio, la SER, Time¡ Out… I durant uns vuit anys va desenvolupar les funcions de 
cap de premsa de la Quinta de Salut l’Aliança. 
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Editorial Meteora 

SAVIS. EL COMPROMÍS D’UNA GENERACIÓ     
Infantil   

 
AUTOR: Josep Puigbó 

 
SINOPSI 

El compromís d’una generació és el segon llibre del programa 
d’entrevistes en profunditat (S)avis, emès per Televisió de Catalunya, 
amb tretze personatges més que han tingut un paper clau en la nostra 
història recent.  
En aquesta edició, entrevistats per Josep Puigbó, hi trobem Mercè Boada, 
Dolors Bramon, Eugeni Bregolat, Josep Maria Bricall, Anna Cabré, 
Victòria Camps, Francesc Garriga, Jordi Nadal, Salvador Pàniker, Antoni 
Pitxot, Arnau Puig, Jordi Savall i Marina Subirats. Una generació 

de (S)avis que han sabut fer del seu compromís personal iprofessional un exemple per a tots. 
 
BIOGRAFIA 
Josep Puigbó i Valeri (Olot, 1958) és llicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat 
Autònoma de Barcelona. Periodista de llarga trajectòria a ràdio i televisió, va col·laborar en els 
inicis de Ràdio 4 i va ser director de Ràdio Olot i de Ràdio Costa Brava. Ha dirigit i presentat 
diversos informatius i programes a Catalunya Ràdio i va ser un dels fundadors i primer director 
general de la cadena radiofònica Ona Catalana. A TV3 ha dirigit i presentat el Telenotícies migdia 
i el programa Àgora. A TVE va dirigir i presentar El debate de la 2 i va conduir el Telediario del 
migdia. També ha presentat programes d’actualitat a Canal 9, 8TV i Canal Català. Va posar en 
marxa Olot Televisió i és soci fundador i director general d’UNDATIA comunicació, que ha 
coproduït amb Televisió de Catalunya els capítols de la sèrie (S)avis, emesos pel Canal 33 i per 
TV3, que recullen els seus dos llibres. 
 
 
Editorial Meteora 

LA CIUTAT DE NINGÚ 
Novel·la 

AUTOR: Antoni Vidal Ferrando 
 
SINOPSI 
Un home, fill de falangista, rememora bona part de la seva vida a través 
d’una queixa impregnada de deliri, sarcasme i amargor. Visita sovint el 
psiquiatre i conviu únicament amb Spencer, un gat que li fa de veu de la 
consciència. 
Per damunt de tot, però, el que l’obsessiona és que gent contrària no li 
prengui unes fotografies relacionades amb el seu pare, fetes en èpoques 
fosques, impossibles d’oblidar. 
 

BIOGRAFIA 
Antoni Vidal Ferrando (Santanyí, 1945) és poeta i narrador. A partir d’uns plantejaments arrelats 
en la seva identitat illenca ha anat construint un discurs sobre l’ésser humà contemporani. És 
autor dels llibres de poemes El brell dels jorns (1986), Racó de n’Aulet(1986), A l’alba lila dels 
alocs (1988), Els colors i el zodíac (1990), Cartes a Lady Hamilton(1990), Calvari (1992), Bandera 
blanca (1994), El batec de les pedres (1996) i Cap de cantó (2004). El 2008, es va publicar tota la 
seva poesia reunida en un sol volum, Allà oncrema l’herba. Vidal Ferrando ha guanyat els premis 
de poesia Ausiàs March, Ciutat de Palma, Jocs Florals de Barcelona i Cavall Verd. També ha 
publicat tres novel·les: Les llunes i els calàpets (1994), La mà del jardiner (1999, premi Sant Joan) 
i L’illa dels dòlmens (2007, Premi Crítica «Serra d’Or»). 
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Editorial Meteora 

PROCÉS ENVERINAT 
Novel·la Negra 

 
AUTOR: Salvador Balcells 

 
SINOPSI 
Un simpatitzant d’un moviment independentista és tirotejat per uns 
motoristes quan recull signatures en suport d’una DUI en una paradeta prop 
del mercat, en ple centre del Vendrell. 
Quatre dirigents castellonencs d’Unión Democrática Popular, partit unionista 
de dretes, dinen en un restaurant de Tarragona. Un d’ells, únic partidari de fer 
un referèndum pactat sobre la independència de Catalunya, mor aquella 
mateixa tarda a causa de la ingestió, segons sembla, d’un bolet letal. 

El sotsinspector Emili Espinosa es farà càrrec del cas d’enverinament, però ben aviat veurà que, quan 
hi ha política pel mig, tots els esquitxos taquen. 
 
BIOGRAFIA 
Salvador Balcells i Vilà (L’Espluga de Francolí, 1946), llibreter durant vint anys i vinculat posteriorment 
al món de la premsa en català i de la gestió cultural, és autor de tres llibres de divulgació: Visca la 
terra. Manual de l’ecologista català (Xarxa Edicions, 1983, i Edicions Lluita, 1989), Energia i societat. 
Una perspectiva catalana, Premi Xavier Romeu de Monografies per a l’Ensenyament (Edicions de la 
Federació d’Entitats Culturals del País Valencià, 1986), i Barcelona 92. Com desfer Catalunya (Edicions 
Lluita, 1986). En el camp de la ficció, ha col·laborat en les obres col·lectives Salou 6 pre-textos V 
(Ajuntament de Salou, 2009), Estimada solitud i 15 contes més (La Busca Edicions, 2009) i Crims.cat 
2.0 (Alrevés Editorial, 2013). A Meteora ha publicat les novel·les, protagonitzades pel sotsinspector 
dels Mossos d’Esquadra Emili Espinosa, La taca negra (2007), que amb el títol provisional de «Nines 
russes» va guanyar el Premi Joan Arús de l'Ajuntament de Castellar del Vallès, El vi fa sang (2010), 
Dur de pair (2012) i Tempesta al Bàltic (2014). Amb Procés enverinat Salvador Balcells ens ofereix la 
cinquena entrega de la sèrie Espinosa, que tan bona acollida ha tingut entre el públic lector del gènere 
negre en català. 

 
 

Editorial Meteora 

L’AMOR DEL CAPITÀ GAVINA 
Novel·la 

 
AUTOR: Pau Faner 

 
SINOPSI 
L'amor del capità Gavina té tots els ingredients de la novel·la d’aventures. 
Inspirada en la vida de Jordi Farragut, pare del primer almirall dels Estats 
Units, David Glasgow Farragut, l’autor s’ha pres llicències i ha recreat la 
figura de l’heroi ciutadellenc, mai estudiada amb prou atenció, fins a 
convertir-la en un arquetip de la lluita per l’amor i la llibertat. 

 
 
BIOGRAFIA 
Pau Faner, Ciutadella de Menorca, 1949, es defineix com a escriptor, tot i que també s’ha dedicat 
alternativament a la pintura. Vegades ha col·laborat als principals diaris del país, però bàsicament 
s’ha guanyat la vida exercint com a professor d’anglès a Secundària. Va estudiar filologia a la 
Universitat de Barcelona, i des de 1972 ha guanyat els premis més prestigiosos de la literatura 
catalana: el Sant Jordi, el Josep Pla, el Ramon Llull, el Víctor Català, el Ciutat de Palma, el 
Crexells, el de la Crítica... En castellà també ha obtingut el premi Nadal. Ha publicat una 
quarantena d’obres, entre narrativa breu, teatre i novel·les, entre les quals podem destacar Un 
regne per a mi, Fins al cel, Mal camí i bon senyor, El cant de l’alosa i Les bodes del diable. 
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Editorial piolet 
 
Diari de Gaudí. El secret de l'anagrama. 
Novel·la fictícia 

AUTOR: Julià Bretos Saldaña 
 
SINOPSI 
Què és el que pot fer més mal a la Sagrada Familia? 
Les enveges, els errors, l'odi o la venjança? 
Qui pot aturar cent trenta-cinc anys de feina? 
A vegades l'enemic està més aprop del que sembla. 
Un apassionant viatge en què intrigues, trames, enganys, 
assassinats i conspiracions són els protagonistes i la Sagrada 
Familia l'objectiu. 
Coneix el temple més extraordinari, els seus orígens, 
misteris i la història de la persona que més mal li ha fet, i 
descobreix el secret que s'amaga rere l'anagrama. 
 

BIOGRAFIA 
Nascut a Aragó i nòmada durant la seva infància, arribà després d'un pas frugal per 
Figueres, fins a Mataró, on va créixer. 
Ingenier Informàtic per la Univeritat politècnica i fundador i director de la seva 
consultora des d'on ajuda a les empreses en el noble art de prendre decisions ajudat 
del que els anglòfons anomenen buisness intelligence i aqui anomenem tans sols 
informes. 
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El arte de la Memoria 

"CÉZANNE - ZOLA. CORRESPONDÈNCIA"  
Cartes            
 

SINOPSI 
Quan la societat ha reduït la relació epistolar, si és que avui 
es pot parlar en aquests termes, a unes paraules escarides i 
efímeres que desapareixen en la galàxia de les xarxes, és un 
regal per als lectors tenir accés a l'emotiva correspondència 
que durant anys van mantenir el pintor Paul Cé-zanne (1839 
- 1906) i l'escriptor Émile Zola (1840 - 1902). Amics 
d'infantesa, van compartir els seus jocs i les seves excapades 
per Aix-en-Provence. 
 
"Quan ens vàrem trobar a l'inici de la vida i ens vàrem 
donar la mà units per una força desconeguda, mentre 

juràvem no separar-nos mai, cap de nosaltres no es va qüestionar sobre la riquesa ni 
sobre l'interior dels nous amics. Allò que buscàvem era la riquesa del cor i de 
l'esperit". 
 
 
 
 
 
Espai Literar 

DESLLEIALTATS NECESSÀRIES       
Narrativa 

 
AUTOR: Ariadna Cañameras Vall  
IL·LUSTRADOR: Mercè Chimeno 
 
SINOPSI 
Una quadrilla de treballadors enfilats als gratacels en 
construcció de Nova York; una mare francesa que pateix 
per la passió de la seva filla pels castells; un grup 
d’arqueòlegs entusiasmats per la descoberta d’un 
Asclepios a l’Empúries de començaments del segle XX… 
Les històries d’Ariadna Cañameras sempre tenen dos 
elements en comú: l’originalitat en el plantejament i el gust 
pels viatges en el temps. La seva prosa, fluïda i precisa, es 
converteix en una narració hipnòtica que l’autora ha volgut 

amanir amb un element pertorbador: la deslleialtat. Després de llegir els vint-i-tres 
relats que integren aquest llibre, arribarem a la conclusió que ser deslleial no sempre 
equival a ser un traïdor. O potser sí… 
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El Cep i la Nansa 

EL CARNAVAL I LES SEVES FIGURES    
Assaig  

 
AUTOR: Teresa Costa-Gramunt  
      
SINOPSI 
Textos inspirats en el Carnaval de diverses contrades i 
cultures. El de Vilanova i la Geltrú per descomptat. Sabut 
que aquesta ciutat, els seus carrers i places, durant una 
setmana llarga es converteixen en escenaris per la 
celebració d’un Carnaval espectacular. I , obviament, 
també del Carnaval de Sitges per veïnatge, així com hi ha 
la crònica d’altres Carnavals propers. No manca en 
aquest recull el relat de Carnavals llunyans quant a espai 
geogràfic, cultural, i fins i tot exòtic. En un dels textos 
S'inclou, per tal d’il.lustrar la reflexió, el relat d’una 

cavalcada amb aires carnavalescos que es feia en el Japó tradicional del segle XIX. En 
aquest viatge estètic, enjogassat i tan atractiu intel.lectualment, en aquest passeig per 
una galeria amb diverses i fabuloses figures del Carnaval, ens hi acompanyen les 
imaginatives i atraients figures dibuixades per la pintora Adelaida Murillo, artista 
reconeguda, de llarga trajectòria, guardonada amb premis importants i amb obra en 
diferents museus i col.leccions. Aquests són els Carnavals glosats: Flandes.Carnaval a 
la fi del món.Carnaval amb imaginació .Carnaval grec.Carnaval, el de Vilanova. 
Carnavalteatre. Carnestoltes. Carnevale. Cruel Carnaval. El Carnaval de Leonora 
Milà. El Carnaval de Sauris. El Purim, el Carnaval jueu. Els Carnavals de la Clarice. 
Flors de Carnaval. La màscara. Un Carnaval a Cadis. 
 
BIOGRAFIA 
Formació artística i humanista en diverses disciplines, dissenya ex-libris que ha 
exposat en més d’un centenar d’exposicions. Fundadora de l’Associació Catalana 
d’Exlibristes, presidenta Associació Dones Artistes Som 7 i integrant del Grup 
Vèrtex d’opinió (grupvertex.cat). Des del 1990 es dedica intensament a la creació 
literària. Ha publicat una quarentena de llibres entre assaigs, narracions, llibres de 
viatges, poemes i prosa poètica. Col.labora amb articles literaris i d’opinió a: Diari de 
Vilanova, L’Eco de Sitges, El 3 de Vuit, Eix Diari, Núvol i Catorze14. Ha guanyat 
diversos premis literaris i és Mestra en Gai Saber. Ha traduït diversos llibres del 
català al castellà, i a la inversa. Ha publicat Lluernes al celobert. Antologia de poesia 
espiritual femenina. I també Flor a l’ombra i Dona i art o la dansa de Lilâ (reculls 
d’articles amb la dona com a subjecte d’investigació). 
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Empúries Narrativa 

D'ON TREC EL TEMPS       
Benestar 

 
AUTOR: Màrius Serra  
       
SINOPSI 
Dividit en 4 parts, aquest llibre interessant i útil ens ajudarà 
a pensar com usem el temps, per on se’ns escapa, com el 
podem aprofi tar de la millor manera. Màrius Serra ens 
explica la seva experiència amb el temps, i ens posa davant 
dels ulls un llibre que ens servirà de mirall. «Suposo que 
sóc pencaire perquè vaig néixer un u de maig. En 
l’entremig he estat un home de fer. Tots en fem, de coses, 
i a l’era digital cada cop n’hi ha més que queden 
registrades. Llibres, articles, mots encreuats, traduccions, 
col·laboracions als mitjans audiovisuals, conferències... Per 

això no trobo estrany que molta gent em digui “no sé d’on treus el temps”. En 
aquest llibre exploro els amagatalls dels quals trec el temps» 
 
BIOGRAFIA 
Màrius Serra (Barcelona, 1963) és escriptor. Les seves creacions giren al voltant de la 
literatura, la comunicació i el joc. Ha publicat més de vuit mil mots encreuats, tres 
milers llargs d'articles, catorze llibres de narrativa i set de ludolingüística. Les seves 
obres han estat traduïdes al castellà, l'italià, el romanès, el coreà i, parcialment, a 
l'alemany i l'anglès. La seva obra literària ha estat guardonada amb els premis Ciutat 
de Barcelona, Serra d'Or, Lletra d'Or, Octavi Pellissa, FEC i Ramon Llull. Entre les 
seves obres destaquen Mon oncle, La vida normal, Verbàlia, Farsa o Quiet, entre 
d'altres i, més recentment, L'arca de Babel, adreçat al públic infantil.Ha traduït al 
català obres d'Edmund White, Tom Sharpe, Groucho Marx, Jayne Anne Philips, 
Matthew Kneale, Joe Brainard, Tom Stoppard i Steven Berkhoff. Va rebre el XVI 
Premi de la Crítica Teatral de Barcelona 2006-2007 per la seva traducció d'Arcàdia, 
de Tom Stoppard, representada al TNC. Col·labora a La Vanguàrdia, TV3, Catalunya 
Ràdio i El Punt-Avui.  
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Godall Edicions 

TOT EL BLAT       
Poesia 

 
AUTOR: Christelle Enguix  
       
SINOPSI 
De la peripècia vital d’enamorar-se, concebre un fill, portar-lo al 
ventre, parir-lo, separar-se d’ell, alletar-lo, aprendre a mirar-lo com a 
un ésser aliè i tanmateix pròxim, Christelle Enguix en fa matèria 
poètica amb un llenguatge propi. Un llenguatge que bull de metàfores 
sensuals, lligades a la terra i a l’aigua amb ressonàncies de clàssics —
March, Estellés, Vinyoli, Neruda—, i que al mateix temps sorprèn per 
la seva modernitat. A Tot el blat, la llimera, l’oliva, l’espiga, l’arrel, la 
conquilla, l’arena, el volcà són alguns dels elements amb què la poeta 

basteix la paradoxa d’una poesia que és alhora íntima i panteista. Que parla de goig, dolor, 
dubte, sorpresa, és a dir: vida. Vida viva. 
 
BIOGRAFIA 
(París, 1971), tot i que els primers anys de vida transcorren a la capital francesa, viu part de 
la infància i la joventut a la comarca valenciana de la Safor, la terra dels pares. És autora dels 
poemaris L’arbre roig (Premi Ciutat de Benicarló, 2006), El cor del minotaure (Premi 
Senyoriu d’Ausiàs March, 2008) i de la plaquette Arribada (2014). Ha estat inclosa en 
diverses antologies i alguns dels seus poemes estan traduïts al romanès, al portuguès i al 
castellà. És una de les fundadores del grup d’escriptors Saforíssims. Des del 2013 viu a 
Arenys de Mar. 
 
 
Godall Edicions 

CORRE, PARE, CORRE!     
Narrativa       

 
AUTOR: Kim Ae-ran  
TRADUCTOR: Mihwa Jo Jeong i Alba Cunill 
 
SINOPSI 
Recull de contes que giren a l’entorn del pare absent o que ha dimitit de la seva 
funció, des del pare que corre, com en el conte que dóna títol al recull, fins al 
que apareix per sorpresa a casa amb una bossa de mandarines. A la tradició 
coreana, la figura del pare té un paper molt important: és el centre de la família 
en una societat extremament patriarcal. Què passa, doncs, quan falta aquest 
pilar? Què els passa als fills quan els pares no fan de pares? Els contes de Kim 
Ae-ran en podrien ser la resposta, tot i que van més enllà i s’emmarquen en un 

univers simbòlic. Amb humor i ironia, i també amb estranyesa, l’autora retrata els fracassos i les 
dificultats de la seva generació, la nascuda als anys vuitanta del segle xx, una generació que es va 
construint entre les restes de la tradició mentre intenta seguir el ritme d’una modernitat sense fre. Els 
relats d’Ae-ran ens acosten a un univers llunyà, el coreà, i alhora pròxim, el contemporani, perquè la 
precarietat laboral, la desestructuració familiar, els horaris laborals abusius, la manca d’habitatge i la 
solitud de les grans ciutats són comuns per a la majoria dels joves d’arreu del món. 
 
BIOGRAFIA 
Kim Ae-ran forma part de la nova generació d'autors que han renovat la literatura coreana. Va néixer 
a Inchon, República de Corea, l'any 1980 i és graduada en dramatúrgia per l'escola de Teatre de la 
Universitat Nacional Coreana. Com a escriptora, va debutar el 2002 i avui té la novel·la The youngest 
parents with oldest child i dos reculls de contes, Corre, pare, corre! -que Godall edicions acaba de traduir 
al català, i que també ha estat traduït a l'anglès i al francès- i Mouthwatering. 
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Godall Edicions 

EL PES       
Poesia  

 
AUTOR: Roger Vilà Padró  
       
SINOPSI 
Els arbres, el riu, el camí, les cruïlles, els núvols fugissers generen dubtes, 
evoquen pors, susciten preguntes. La poesia de Roger Vilà és acurada i 
sòbria, al servei de la idea existencial que travessa el llibre: «El sol pes d’una 
gla / t’esclafarà facis el que facis, / com els segons / que ja han passat en va.» 
En la contemplació del paisatge exterior, el poeta experimenta el pes feixuc 
del no-res que només fa suportable el paisatge interior, domèstic i afectiu. El 
fred i l’obscuritat de l’existència s’esvaeixen en instants diàfans de bellesa i 

companyia. El pes és el segon llibre de poemes de Roger Vilà Padró (Sentmenat, 1968) i estem segurs 
que sorprendrà, com ho féu també la seva novel·la Marges (2011) 
 
BIOGRAFIA 
(Sentmenat, 1968) escriu, llegeix, corregeix, imparteix classes com a tècnic del Consorci per a la 
Normalització Lingüística, de vegades funda revistes, fa crítica de la crítica literària, alimenta el blog 
L’Acció Paral·lela, visita sovint el Priorat i enyora la Corresa. Ha publicat la novel·la Marges (2013), 
obra molt ben acollida per la crítica, i el llibre de poesia Tot esperant la riuada (2015). Anteriorment 
només havia publicat uns quants poemes esparsos i el relat breu «Sant Ofici», que apareix en el recull 
Relats on line (2000). Com a filòleg, és el responsable de l’edició de La Musa vigatana de Marià 
Torrent i Vinyas (2007). 
 
 

Godall Edicions 

SACRILEGIS    
Poesia  

 
AUTOR: Víctor Obiols (Bocanegra)  
      
SINOPSI  
El llibre-disc SACRILEGIS s’inscriu en la llarga tradició de poesia cantada en 
català. Aquesta vegada els ingredients són de bon auguri. L’artista bifront 
Víctor Bocanegra (compositor i cantant) i Víctor Obiols (poeta, responsable 
de l’antologia de poemes) s’han aliat al músic Eduard Iniesta, que signa una 
producció impecable. Són disset poemes de poetes clàssics catalans, des de 
Ramon Llull fins a Lluís Solà, passant per la Reina de Mallorques, Jacint 
Verdaguer, B.C. Aribau, Joan Maragall, Josep Carner, Salvador Espriu, Rosa 
Leveroni, Josep Sebastià Pons, Josep Palau i Fabre, Joan Vergés, Clementina 

Arderiu, Segimon Serrallonga i Joan Vinyoli. Seguint les pautes estilístiques que el caracteritzen, Víctor 
Bocanegra empra el llenguatge de la cançó popular contemporània, enllaçant d’alguna manera amb la 
lírica catalana del segle XX. 
 
BIOGRAFIA 
Víctor Obiols Bocanegra : (Barcelona, 1960).És llicenciat en grec per la Universitat de Barcelona i 
Doctor en literatura per la de Southampton. Ha exercit la docència a les universitats de Bristol i de 
Vic, i encara ho fa en un postgrau de traducció literària a la UPF, a l’Escola d’Escriptura de l’Ateneu 
Barcelonès i a l’Institut del Teatre, ocupacions que simultanieja amb la traducció i la crítica literària en 
premsa escrita (crítica de poesia al diari Ara.cat), i també amb la direcció i muntatge de recitals 
poètics. És membre del consell de redacció de la revista de poesia Reduccions.  Es formà com a 
musicoterapeuta i és conegut en el món musical com a Víctor Bocanegra ―compositor i intèrpret de 
cançó― i ha editat diversos àlbums. Com  apoeta, es autor de diversos poemaris: Opus Zero (1974), 
Bava per a vós (1976), Carrer d’hivern (1983, premi Miquel de Palol dels Premis Literaris de Girona 
1982), Versos i contracants (1997, premi Màrius Torres 1996), El croc de l’esfera (1999), Nòtules de 
misericòrdia per les criatures del goig (2009), D’un juny dur (2014), Sol de Lluna ple (2015) i Dret al 
miracle (2015, premi Carles Riba). 
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ING Edicions 

EL NIÑO BIEN EQUILIBRADO      
Psicologia      

 
AUTOR: Sally Goddard Blythe  
       
SINOPSI 
El niño bien equilibrado explica de forma senzilla, amena i 
precisa quin és el procés del desenvolupament motor 
durant els primers anys de vida de l’infant, subratllant la 
importància del moviment i, en especial de l’equilibri, 
com a primer sistema sensorial a madurar. Però també 
ens parla de la trascendència de l’experiència sensòria 
dels infants, enfatitzant aspectes com la música, 
l’alimentació, de l’efecte dels reflexes primaris retinguts, 
així com de les múltiples oportunitats que ens brinda 
l’entorn per afavorir el desenvolupament cerebral. Totes 
elles, qüestions crucials per a l’aprenentatge posterior. 

 
BIOGRAFIA 
Sally Goddard no només escriu com a experta en neurofisiologia i psicologia, sinó també 
com a mare experimentada. La seva visió i la seva manera d’acostar-se al lector són 
exquisides. 
 
 
ING Edicions 
JACOB, EL NAN DELS SOMNIS 
Infantil i Juvenil 

 
AUTORA I IL·LUSTRADORA: Daniela Drescher 
TRADUCTOR: Ignasi Roda  
 
SINOPSI 
La nit per als infant és el moment del no-res. Però què 
passa mentre està en aquest no-res? Qui és l’encarregat 
de portar els somnis als infants? De què estan fets els 
somnis? Per què a vegades els nens s’espanten a la nit? 
Tot això i molt més és tot el que descobrirem en aquest 
preciós conte tradicional que des d’una bellesa delicada i 
alegre alhora, ens acostarà a la bondat, l’amistat i 
l’entrega desinteressada d’alguns éssers que ens 
acompanyen cada dia sense que nosaltres els veiem.  
 

 
BIOGRAFIA 
Escrit i il·lustrat per Daniela Drescher, Jacob, el nan dels somnis és una joia per als més 
petits de la casa. 
D’una qualitat artística exquisida, el traç, el detall i els colors d’aquest conte són una delícia 
per a l’ànima dels infants. 
 
L’adaptació al català d’Ignasi Roda, és una altra de les qüestions que fa entranyable aquest 
conte que, amb un llenguatge ric i alhora senzill, és un goig per a les oïdes dels més petits. 
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ING Edicions 

CUENTOS SANADORES 
Contes 

AUTOR: Susan Perrow 
 
SINOPSI 
Cuentos sanadores, és, per una banda, una recopilació de contes 
tradicionals de totes les cultures i contes creats per l’autora, 
ordenats per comportaments i situacions, per tractar situacions i 
comportaments difícils. Per altra banda, és una minuciosa i 
completa guia de treball per ajudar a crear, escriure i saber 
utilitzar els contes de manera apropiada. 
A través de la seva gran experiència, l’autora comparteix 
generosament amb el lector, el seu procés personal de 
descoberta del conte com a eina de sanació. 
Una eina que parla amb suma claredat als infants, i que treballa 

màgicament i en silenci sobre ells, de manera efectiva i natural. 
 
BIOGRAFIA 
Susan Perrow és mare, mestra, contacontes, formadora de mestres i educadora de pares. 
Australiana de naixement, la seva passió són els contes, explicar-los i ajudar a través d’ells. 
Durant els últims trenta anys ha documentat contes, relats i històries de totes les cultures 
del món, que ha entrelligat amb els seus, i actualment es dedica a explicar-los per tots els 
continents, aportant idees i solucions per pares, mestres i terapeutes. 
 
 
ING Edicions 

DE UNO A CUATRO 
Infantil i Juvenil 

 
AUTOR: Paulien Bom i Machteld Huber 
 
SINOPSI 
De uno a cuatro. Cuando se espera el nacimiento de un niño/a se 
inicia una época especialmente interesante. Para aquellos que ya 
son pedres, una de las experiències más bonitas que existen es 
observar como su hijo/a empieza a caminar, a hablar y como día  
tras día va haciendo sus processos cognitives. Pero que sus hijos 
sean cada vez más autonomos no es algo que sucada por si solo: 
¿Qué pueden hacer los pedres para fomentar y acompanyar este 
proceso? ¿Cuánta libertad y cuánta protección necesitan los ninos? 

 
BIOGRAFIA 
Paulien Bom es en la actualidad escritora, aunque durante años ha ejercido la profesión de 
enfermera. 
Trabajó en el mundo de la consultoría educativa y en diversos centros para la prevención de 
la salud en Amsterdam y Zeist (Países Bajos), pero un grave problema de salud la hizo 
apartarse de la actividad clínica y la llevó a escribir sobre los temas que más conoce para 
ayudar, así, a padres y familias. Ha escrito diversos libros sobre crianza. El último, publicado 
en 2016, es Kinderen en grenzen stellen (Los niños y los límites en la pareja, sin traducir). 
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ING Edicions 

EL XAI D'EN PAU 
Infantil i Juvenil 

AUTORA I L·LUSTRADORA: Elsa Beskow 
 
SINOPSI 
En Pau creix tant ràpidament que el seu vestit li 
queda curt. En canvi, el seu estimat xai té un 
preciós abric de llana, llarg i frondós. Al Pau se 
li acut una idea per aconseguir un nou vestit, 
però necessitarà una mica de paciència i l'ajuda 
de diverses persones. 
En aquest llibre, Elsa Beskow ens explica el 
procés de transformació de la llana a través de 
la tranquil·la vida quotidiana d'en Pau i els seus 
veïns que, en bona convivència, s'ajuden i 
intercanvien les seves habilitats. 
 

 
 

ING Edicions 

EL HUEVO DEL SOL 
Infantil i Juvenil 

 
AUTORA I IL·LUSTRADORA: Elsa Beskow 
 
SINOPSI 
Una pequeña hada vive en el bosque y acostumbra 
a recoger los huevos que caen al suelo para 
devolvérlos a sus nidos. Un día encuentra algo 
extraordinario que parece haber caído de las 
nubes...¡un huevo del sol! 
Con la ayuda de los duendes y varios animalitos 
logrará al fin descubrir la verdadera naturaleza de 
ese "huevo". En ese viaje nos acercará a las 
realidades distintas de los fríos bosques del Norte 
y las cálidas tierras del Sol. 
 

BIOGRAFIA 
El mundo natural y los niños eran la fuente de inspiración de la autora sueca Elsa Beskow. 
Nacida en 1874 y madre de seis hijos, adoraba las historias. Cuentan que una vez dijo "con 
mucho esfuerzo y planificación puedes llevar a tus hijos al zoo, a ver lobos y hueso. Una vez 
estás allí, verán como quedan fascinados por una pequeña piedra, en un rincón del camino, o 
que no dejan de hablar de la pequeña mariquita que sube por la reja de la celda de los lobos 
".  
Elsa Beskow creció en un entorno liberal y artístico. Pasaba los veranos en una granja en el 
borde del lago Uttran, cerca de Estocolmo. Allí comenzó una observación del mundo natural 
que le permitió plasmar la naturaleza con todos sus detalles. Sus ilustraciones, además, son 
un interesante reflejo cultural de su tiempo, a través del vestuario, la decoración y los 
utensilios de sus personajes. 
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ING Edicions 

OKINO I LES BALENES 
Infantil i Juvenil 

AUTORA:  Amica Esterl 
IL·LUSTRADOR: Marek Zawadzki 
 
SINOPSI 

Per primera vegada, Takumi, el fill petit d'Okino, acompanya la seva mare 
per esperar la tornada de les balenes a la badía, com cada hivern. Porten 
moltes hores asseguts mirant el mar quan, de sobte, apareixen les primeres 
balenes. 
Mentre Takumi observa com els enormes animals neden, salten i juguen 
entre ells, Okino li explica una història que va passar fa molt de temps sota 
el mar, quan una nena va ser arrabassada de la seva mare per Iwa, la Mare 
dels Mars. Gràcies al seu coratge i tenacitat, Iwa li concedeix una 

oportunitat per recuperar la seva filla i només teixint amb paciència i esperança, l'entregada mare 
aconsegueix, a la fi, el seu propòsit. 
Una història plena de màgia i simbologia, que ens acosta a la cultura oriental, als seus mites i llegendes 
i que ens parla de la seva visió com a civilització. 
 
BIOGRAFIA 
Aquesta és la segona edició d'Okino i les balenes, obra meravellosa d'Amica Esterl, una de les autores 
infantils més prestigioses d'Alemanya, i de Marek Zawadzki, prestigiós il·lustrador. 
Mentre de la European Fairy Tale Society, Esterl és especialista en contes tradicionals i se la reconeix 
per haver sapigut transemtre l'esperit dels germans Grimm en les seves pròpies creacions. 
La simbiosi de les il·lustracions de Zawadzki són el complement perfecte a les diferents capes de 
significats amagats en el conte, capa rere capa de pintura van endinsant al lector en un autèntic i 
preciós món sota les profunditats del mar. 
 
 
ING Edicions 

LOS NIÑOS DEL BOSQUE 
Infantil i Juvenil 

 
AUTORA I IL·LUSTRADORA: Elsa Beskow 
 
SINOPSI 
Los niños del bosque viven con sus padres en las raíces 
de un viejo arbol. Los cuatro hermanos participan en las 
tareas de la casa, tienen muchos amigos con los que jugar 
y exploran con curiosidad un bosque, que va 
transformándose a lo largo del año. 
Este cuento nos muestra la intensa actividad de los 
bosques y sus cambios estacionales. Nos habla además de 
la amistad, la colaboración, el coraje y los pequeños retos 
que surgen con cada nuevo día. 

 
BIOGRAFIA 
El mundo natural y los niños eran la fuente de inspiración de la autora sueca Elsa Beskow. Nacida en 
1874 y madre de seis hijos, adoraba las historias. Cuentan que una vez dijo "con mucho esfuerzo y 
planificación puedes llevar a tus hijos al zoo, a ver lobos y hueso. Una vez estás allí, verán como 
quedan fascinados por una pequeña piedra, en un rincón del camino, o que no dejan de hablar de la 
pequeña mariquita que sube por la reja de la celda de los lobos ".  
Elsa Beskow creció en un entorno liberal y artístico. Pasaba los veranos en una granja en el borde del 
lago Uttran, cerca de Estocolmo. Allí comenzó una observación del mundo natural que le permitió 
plasmar la naturaleza con todos sus detalles. Sus ilustraciones, además, son un interesante reflejo 
cultural de su tiempo, a través del vestuario, la decoración y los utensilios de sus personajes. 
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La Fuga Ediciones 

TRES HOMBRES EN BICICLETA  
Novel·la       

 
AUTOR: Jerome K. Jerome 
TRADUCTOR: Manuel Manzano  
         
SINOPSI 
George, Harry y Jerome —protagonistas también de Tres hombres en 
una barca— necesitados de un profundo cam- bio en sus vidas, 
emprenden un nuevo periplo: esta vez viajan a Alemania para desentrañar 
la idiosincrasia germana. Dados sus temples tan distintos, cada uno 
concurre con sus propios disparates al desmán común, precipitándose a 
través de una serie de escenas de naturaleza muy diferente a la que 
habrían deseado, y mucho menos previsto, y con resultados aún más 
delirantes, si cabe, que en su anterior aventura. Jerome recrea los tópicos 
sobre el antagonismo entre alemanes y británicos para generar comicidad, 
siempre con esa fineza irónica que ofrece segundas interpretaciones. 

 
BIOGRAFIA 
Jerome K. Jerome (1859-1927) Huérfano a los trece años de edad, Jerome Klapka Jerome empezó a 
trabajar reco- giendo el carbón que caía a las vías del tren. Poco después se unió a una compañía de 
teatro muy modesta, y a los veintiún años ya escribía sátiras y relatos, la mayoría rechazados por los 
editores de la época. Maestro, mozo, pasante, publicó su primer libro en 1885, pero no fue hasta Tres 
hombres en una barca (1889) cuando saltó a la fama mundial. A su muerte, y tras más de veinte obras 
publicadas, era considerado uno de los mayores exponentes de la literatura cómica inglesa de todos 
los tiempos. 
 
 
La Fuga Ediciones 

EL TESORO DE FRANCHARD       
Novel·la   

 
AUTOR: Robert Louis Stevenson   
TRADUCTOR: Amelia Pérez de Villar 
 
SINOPSI 
El tesoro de Franchard es uno de los textos más irónicos y divertidos de 
Robert Louis Stevenson, publicado por primera vez en la revista Longman’s 
Magazine en 1883, el mismo año que su mayor éxito literario, La isla del te- 
soro. En este relato, el escritor escocés, defensor de las novelas de 
aventuras y de acción, se burla del naturalismo francés representado en el 
protagonista, el doctor Henri Desprez, aprendiz de filósofo, amante de la 
moderación y vitalista obsesivo. Su encuentro con Jean-Marie, un chico 
huérfano y callejero, al cual pretende educar, lleva- rá el doctor a 

involucrarse en la búsqueda de un tesoro que desembocará en una serie de desventuras a las que 
intentará contraponer su racionalismo, con resultados tan desastrosos como hilarantes. El tesoro de 
Franchard es una exquisita nouvelle que nos descubre una faceta insospechadamente mordaz y 
costumbrista del genio escocés. 
 
BIOGRAFIA 
Robert Louis Stevenson (1850 – 1894) Nacido en Edimburgo en 1850, fue uno de los máximos 
exponentes de la literatura fantástica y de aventuras, contribuyendo de igual manera a ambos géneros 
con nove- las que hoy en día son consideradas obras maestras de la literatura universal, como El 
extraño caso del doctor Jekyll y Mr. Hyde y La isla del tesoro. Fue también escritor de relatos de 
viaje, ensayista, dramaturgo y poeta. Viajero incansable no obstante su mala salud, murió a causa de 
un ataque cerebral en 1894, durante una estancia en las islas de Samoa, donde fue enterrado. 
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La Musca 
ENDEVINALLES MUSICALS     
Infantil i juvenil 

 
AUTOR: Rosabel Bofarull  
IL·LUSTRADOR: Berta Artigal 
 
SINOPSI 
A través d’un recull d’endevinalles de temàtica diversa musicades 
curosament i acompanyades de dibuixos que es poden pintar, crear o 
completar, els infants faran anar d’allò més la seva imaginació. Cada 
endevinalla es pot llegir, pensar, dibuixar i també escoltar, ja que el llibre 
va acompanyat d’un CD que conté totes les cançons cantades i també la 
versió només instrumental. 

 
BIOGRAFIA 
Rosabel Bofarull és titulada superior en solfeig, teoria de la música i acompanyament, professora 
de piano i llicenciada en filologia catalana. Actualment ensenya música a l’Escola Municipal de Música 
Robert Gerhard de Valls. Ha escrit sis cantates per a cor i orquestra infantil i obres per a cor infantil, 
instrumental Orff i piano a partir de poemes de Montse Ginesta, Tomàs Lluc, Lola Casas i Joana 
Raspall. També ha participat com a professora en el màster de Pedagogia musical organitzat per la 
Universitat Autònoma de Barcelona i el Conservatori Superior Municipal de Música de Barcelona. 
Berta Artigal és il·lustradora i dissenyadora gràfica, formada entre la Llotja, l’Escola d’art de 
Tarragona i l’Eina. Les seves il·lustracions es poden trobar en diversos àmbits i formats: roba, joies, 
cartells i revistes o llibres infantils (L’amic i Lola y su cotorra). És la il·lustradora del llibre-CD 
Endevinalles musicals editat per La Musca. 
 
 
 
La Musca 

TORTUGUES I LLENTIES      
Infantil i Juvenil 

 
AUTOR: Mireia Gordillo  
IL·LUSTRADORA: Franci Moya 
 
SINOPSI 
Una familia de tortugues coneixen nous amics, i una clase de 
primària acull un nou company. Amb aquestes dues històries 
d’exemples quotidians, l’autora pretén treballar valors com la 
tolerancia, el respecte i l’amistat. 
 
 
 
 

BIOGRAFIA 
Mireia Gordillo és titulada en grau de Mestra d’Educació Infantil, tot i que no exerceix com a tal, 
sinó que treballa com administrativa a l’administració pública. Li encanten els nens i escriure, per això 
crea contes infantils, és la seva devoció, la qual combina amb la pràctica del runing. Amb La Musca ha 
publicat Tortugues i llenties, el seu primer llibre, el qual consta de dos contes i està adreçat infants. 
Amb aquest treball la Mireia col·labora amb una escola Vedruna d’Haití, on va dur a terme tasques de 
voluntariat fa uns anys, fent donació d’una part dels beneficis aconseguits amb la venda del llibre. 
Franci Moya va desenvolupar la seva trajectòria professional vers la formació com a administrativa 
de comerç i màrketing. Des de petita, s’ha sentit una apassionada pel dibuix i la il·lustració, sempre 
dibuixant i fent volar la seva imaginació. Ha anat aprofundint la seva tècnica gràcies, en part, als 
projectes que li van sorgint, i actualment combina cursos d’il·lustració digital amb el seu dia a dia.  
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La Musca 

ESCRACKS. CAMPIONS DEL MÓN.    
Infantil i juvenil 

 
AUTOR: Jordi Amigó Vilalta 
IL·LUSTRADOR: Martine Pop 
 
SINOPSI 
Un total de 20 cracks dels escacs omplen les 
pàgines d’aquest fantàstic llibre, en el qual es 
podran conèixer de més a prop els Grans Mestres 
del tauler que han arribat a proclamar-se campions 
del món en aquesta disciplina. Mitjançant les seves 
biografies, anècdotes i també problemes per 
resoldre extrets de partides reals dels mateixos 
jugadors es pretén despertar la curiositat i fer 
gaudir els lectors a través dels escacs. 
 

BIOGRAFIA 
Jordi Amigó Vilalta és Mestre Català d’Escacs i ha treballat com a entrenador en clubs i 
la Federació Catalana d’Escacs en diverses ocasions, assistint a diferents campionats 
d’Espanya d’edats com a entrenador de la selecció catalana. Com a jugador, cal destacar la 
seva participació en la Divisió d’Honor de la lliga catalana i el títol de campió d’Espanya 
obtingut amb la selecció catalana infantil l’any 2002.  
Martine Pop és una jove il·lustradora i dissenyadora gràfica de Terrassa que treballa a 
Barcelona en l’àmbit del disseny tèxtil. Ha fet nombroses col·laboracions i treballs 
d’animació, i s’ha especialitzat en la il·lustració de persones. 
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Los Cuscusian*s 

NOHAIKU. CREADOR DE MINIPOESÍAS     
Infantil i juvenil 

 
AUTOR: Lluís Sabadell Artiga 
(Cuscusian*s) i Marc Castelló 
(Jugart). Selecció i traducció dels 
haikus: Fernando Rodríguez-
Izquierdo  
Poesia    
   
TRADUCTOR: Selecció i 
traducció dels haikus: Fernando 
Rodríguez-Izquierdo 

 
 
 

SINOPSI 
noHaiku és un joc per iniciar-se en el camí de la poesia. És també una cerimònia, un 
joc tranquil perquè gaudeixis creant amb paraules prestades. Hem sel·leccionat els 
set haikus més representatius de diferents èpoques i n'hem estampat les paraules a 
les peces de fusta. A partir de la combinació de les peces hauràs de fer la teva 
minipoesia amb les paraules que et quedin. 
 
 
 
Los Cuscusian*s 

LES PARAULES. UN CONTE AMAGAT EN UNA SOPA DE 
LLETRES   
Infantil i juvenil        

 
AUTOR: Lluís Sabadell Artiga   
 
SINOPSI 
Les Paraules és un conte amagat entre 
milers de lletres. Per llegir-lo hauràs de 
trobar les seves paraules. Pots trobar-
les en castellà, català, euskera, anglès, 
francès, alemany o italià ja que a cada 
exemplar hi ha les tots els idiomes. És 
un joc? És un conte? Sí, les paraules és 
tot això i molt més! 
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Llibres artesans      

GIRA-SOL NOCTURN 
 
AUTOR: ferran Cerdans Serra  
    
SINOPSI 
Gira-sol nocturn és el nou llibre poema de 
ferran Cerdans Serra, manuscrit per l'autor a 
un, dos o tres colors. Les cobertes de les sèries 
d'aquests llibres són totes obra original, del 
mateix autor o bé d'altres artistes. Tots els 
llibres són únics, enquadernats a mà per l'autor. 
 
 

 
 
 
Llibres artesans      

DAU AL BROSSA   
 
AUTOR: Ferran Cerdans Serra   
 
SINOPSI 
Primera sèrie del llibre d'artista que va guanyar el 2n 
Premi Internacional de Llibres d'Artista en 
Homenatge a Joan Brossa. Un dau que ha passat, 
com per les mans d'un mag Brossià. del volum a un 
pla. Si es vol abandonar a la sort, es pot tirar en una 
taula llarga. L'últim número que es veu sencer entre 
les dues ratlles negres és el resultat de la tirada. El 
moviment va desplegant tres poemes de Brossa que, 

esfilagarsats entre els números, donen sentit a la tirada i al llibre. És a dir, li donen 
una altra dimensió que podria ser la tercera. Però no, no aquesta. Una altra tercera. 
 
BIOGRAFIA 
El meu nom és Ferran Cerdans Serra. vaig néixer el 03/12/1973 a Santpedor 
(Barcelona), tot i que també he viscut a Navarcles, Ordizia i Manresa. Tècnicament 
no sé d'on hauria de dir que sóc, però em considero de Navarcles, tot i que a 
Ordizia em sento també com a casa. tot i així, tendeixo a considerar-me "Giputxi" 
quan sóc a Bilbao, de Navarcles quan estic a Manresa, de Manresa quan sóc a 
Barcelona, i d'Ordizia quan sóc a Beasain (pobles veïns i per tant rivals), sense que 
això m'hagi aportat problemes de consideració a data d'avui. 
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MilleniArs 
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MillenniArs 

ANATOLY Y LA RUTA DE LOS ESPÍRITUS ERRANTES  
Novel·la 
 

AUTOR: Daniel Vilalta 
 
SINOPSI 
Anatoly sabe perfectamente que nadie seguiría a un niño en 
un motín. Pero si pudiera, echaría al piloto del avión de una 
patada, y él mismo lo haría volar sin más retrasos rumbo a 
España a la velocidad de un cohete espacial. No tiene ni 
idea de pilotar aviones, por supuesto. Pero imagina que no 
debe de ser muy diferente de conducir tractores. En su 
Ucrania natal, todos los niños y niñas de su edad saben 
manejar uno. ¡Dos horas inmovilizados en la pista de 
despegue! ¡Por una vaca muerta! Fijo que le da un ataque.  
 

 
 
MillenniArs 

ELS 6 A BARCELONA 
Contes 
 

 
AUTOR: Isabel de Villalonga 
IL·LUSTRADOR: Antonio Isla  
 
SINOPSI 
‘Els 6 a Barcelona’ comprèn una 
col·lecció de 12 contes, cada un d’ells 
desenvolupa una història, però tots 
tenen una unitat, els mateixos 
personatges i una certa continuïtat. De 
la mà dels seus protagonistes: l’àvia, els 

seus sis néts i un gos, els nens visitaran els 10 districtes de la ciutat, un entorn real, 
posant com a focus les persones que l’habiten. Els diferents barris de la ciutat, els 
seus monuments, carrers o racons són els llocs ideals per amagar pistes i trobar 
aventures. El primer conte narra l’arrencada de la història: els nens descobreixen un 
mapa de Barcelona que indica on es troba un tresor que fa molts anys els pirates van 
amagar a la ciutat. Per trobar-hauran de seguir una sèrie de pistes que els faran 
recórrer els 10 districtes de la ciutat a la recerca de la peça del puzle que anirà 
completant el mapa de Barcelona. 
 
BIOGRAFIA 
Periodista i escriptora espanyola, Isabel de Villalonga ha col·laborat amb mitjans com 
La Vanguardia o Woman, sent considerada una experta en els camps de cultura i 
societat, sobretot a Barcelona. Gràcies a la seva experiència ha publicat diverses 
guies d'oci i restauració sobre la capital catalana. 
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O 
Ònix Editor 

Orciny Press 
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Ònix Editor 

DE DECIRES Y ALONDRAS 
Poesia 

AUTOR: Jesús Andrés Pico 
 
SINOPSI 
“De decires y alondras” es un libro enteramente compuesto por sonetos 
(102), ese metro italiano que tan bien arraigó en nuestro suelo y que todo 
poeta que se precie debiera cultivar alguna vez, bien por el reto que 
supone su confección o por comulgar con Blas de Otero: 
El soneto es el rey de los decires. 
Hermoso como un príncipe encantado 
Con una banda azul, cuadriculado 
Para que dentro de él ardas, delires. 

“De decires y alondras” nace del soneto ya citado de Blas de Otero y del 
libro “Alondra de verdad” de Gerardo Diego, ambos, sin duda, excelentes sonetistas. 
 
BIOGRAFIA 
Jesús Andrés Pico Rebollo, Sardón de Duero (Valladolid), 1956, poeta y escritor. Reside desde 1980 
en Sabadell (Barcelona). Es maestro industrial y trabaja en el sector de la construcción (asistencia 
técnica y dirección de obra civil). Publicó sus primeros poemas en el Diario Regional de Valladolid y 
en la Casa de Cervantes de dicha ciudad castellana, dio su primer recital poético a los 18 años. Ha 
editado los libros de poemas: Orto (Editorial Lofornis, Barcelona, 1979), De donde nace el viento 
(Ediciones J. Curiel, Barcelona, 1989) y Orento (Vampiro de Libros, A Coruña, 2015). Es miembro de 
la Asociación de Poetas de Cornellá desde su fundación en 2014. Poeta de raigambre castellana, de 
verbo clásico y sencillo a la vez, nos ofrece estos sonetos de su primera época y más actuales, algunos 
galardonados en certámenes literarios como el Sant Jordi de Palau de Revardit (Girona, 2008), el 
Josep Maria Planells (Barcelona, 2014) o el Luz de Luna de L'Hopitalet de Llobregat (Barcelona, 2015), 
entre otros. 
 
 
Ònix Editor 

SENTIMENTS A COR OBERT 
Poesia 

 
AUTOR: Araceli Franch 
 
SINOPSI 
Recull de poemes que l'autora ha escrit al llarg de la seva vida. D'aquest 
contingut hi ha un missatge per compartir: En la lectura d’aquests versos, 
podràs observar, estimat lector, com llisca tota una intensa i vibrant força 
afectiva d’una ànima que reflexiona i parla en veu alta. Un diàleg convertit en 
algun moment en un monòleg de què fins i tot podràs fer teva alguna de les 
seves vivències. Les principals fonts d’inspiració d’aquest llibre han estat, per a 
l’autora, el riu Ebre, la seva estimada terra i la seva noble gent. 
 

BIOGRAFIA 
Araceli Franch va néixer a Amposta el 1945. Filla d'una família obrera, va cursar la seva educació 
primària en la "Acadèmia Verdaguer" d'aquesta mateixa ciutat. Als 12 anys allà obté el certificat i 
abandona llavors els seus estudis per falta de recursos econòmics i es guanya les seves primeres 
propines com aprenenta en una perruqueria. En el mateix any marxa a França a veremar; l'any 
següent repetirà la mateixa gesta. Amb part d'aquests salaris, torna a la seva acadèmia i obté en 1961 
el títol de batxiller elemental en el "I. E. M. Gaudí" de Reus. El 1963 es desplaça a Alemanya per 
treballar en una fàbrica de rellotges. Torna a Catalunya i obté el títol de mestra perruquera. Estableix 
llavors una perruqueria al seu poble.  
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Ònix Editor 

EL VÀTER CÓSMICO 
Novel·la 

 
AUTOR: Emilio Moreno 
 
SINOPSI 
El argumento de esta historia se establece en la vida y 
vicisitudes de unos vendedores españoles que salen al 
mercado americano a vender un producto recién 
inventado por la empresa alemana en la que ellos 
trabajan. El lanzamiento del magnífico equipo higiénico 
que hace de una sola vez todas las funciones fisiológicas 
naturales, sin esfuerzo para que el usuario las disfrute 
con garantías. Tres equipos de ventas son los elegidos 
para las demostraciones en vivo. Ángel, Manolo y Javier. 
El primero a Perú y alrededores de Chile. Manuel fue 

para Nicaragua y el último; Javier fue a Costa Rica, intentando todos ellos, abrir 
fronteras y promocionando la fácil utilización del invento extraordinario. En el 
primer vuelo viaja Ángel, que va destinado a la zona noroeste del Perú, tocando a 
Chile, para así aprovechar la franja y poder conquistar y vender en las dos fronteras. 
Ángel es un “encantador de serpientes”, apuesto y gracioso, que además tiene novia 
en cinta de unos meses. En el segundo trayecto viaja Manuel que, destinado a 
Managua, aprovecha y usa sus días de asueto con un nuevo amor surgido desde las 
redes sociales, después de que su matrimonio con una fiscal del levante español se 
truncara, dejándolo en la más abundante de las tristezas.  
 
BIOGRAFIA 
Emilio Moreno, nacido en Barcelona, se traslada junto con su familia a Sant Boi, 
donde la madre regentaba una tienda chiquita de coloniales, lo que entonces se 
conocía como Ultramarinos o colmado. Establecimiento donde se expedía casi de 
todo. Su padre fue mecánico en una empresa de la Zona Franca de la ciudad de 
Barcelona. Su afición por el mundo del asociacionismo cultural le llevó a pertenecer 
a diversos grupos de arte y literatura. Ahora y después de publicar diversos trabajos 
en conjunto con otros escritores y la presentación de su novela "Me bajo en 
Triunfo" del año 2015, viene con otra ficción novelada. Siguiendo el halo de la 
sociedad y de las repercusiones que tiene la misma en la vida de sus personajes, que 
no dejan de dibujar y padecer de sus propias vicisitudes. Pertenece a las asociaciones 
culturales y poéticas de Escritors Ebrencs, publicando y editando un libro anual de 
Antología de Poesía, y a la Asociación de Poetas de Cornellá, dónde a su vez se editó 
como inicio sus Antologías Poéticas de Sueños Compartidos. Colabora en Radio 
Sant Boi, en el dial del 89.4 de la FM, en un programa dirigido especialmente a los 
mayores, pero con cabida a todos los públicos.  
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Ònix Editor 

ANIMALARI 
Poesia 

 
AUTOR: Sílvia Mayans 
IL·LUSTRADOR: Sílvia Franzoni 
 

SINOPSI 
La temàtica dels poemes s’emmarca dins d’un univers 
“humanimal” íntim i universal al mateix temps. Cada 
poema és l’expressió d’un moment, d’un sentiment, 
d’una emoció, de l’ÀNIMA humana, sensible i bèstia 
però, en la seva manifestació. L’expressió plàstica pot 
ser una visió fugaç, reconeixible de l’escena o bé una 
exploració matèrica de formes simbòliques. Les 
il·lustracions són un recull de gravats adaptats o de 
dibuixos fets ex profeso per l’obra. Tinta xinesa, 

aquarel·la i aiguaforts que juntament amb altres tècniques mixtes fan possible un 
conjunt d’imatges que refermen allò que els textos volen expressar, suggerint 
angoixes, sentiments, sensacions... 
 
BIOGRAFIA 
Sílvia Mayans Gómez:  Poemes. D’arrels catalanes i valencianes, després d’uns 
anys vivint a Marroc torna a la seva ciutat natal, Barcelona, i comença a escriure. El 
2009 es trasllada a Arnes on publica els seus primers relats i poemes en llibres 
col·lectius. El 2011 guanya el premi del jurat del concurs de microrelats negres del 
Centre Cultural La Bòbila (L’Hospitalet del Llobregat) amb el relat “9 mil·límetres”. 
El 2012 és finalista del premi de novel·la de misteri Ferran Canyameres, organitzat 
per Òmnium Cultural, amb “Cap llàgrima sobre la tomba”, publicat per Pagès 
Editors. El 2015 queda finalista del premi de relats Vent de Port amb “Rumors a 
Rocalleda”, que apareix publicat en el recull “Shazam i altres narracions”. Participa 
activament en diferents fires i events literaris... 
 
Sílvia Franzoni Hernàndez: Il·lustracions. Els inicis de la seva formació i 
experiència es remunten a Barcelona, ciutat natal, on adquireix la formació artística a 
la facultat de Belles Arts. Simultàniament realitza formació en disseny d'estampació. 
Un curt període d'experiència com a dissenyadora free-lance i un premi en disseny 
d'estampats culminen aquesta etapa. El salt al món de la decoració sobre paret el 
dóna just després, en iniciar la feina com a docent en una Casa d'Oficis en Pintura 
Decorativa. Seguidament inicia treball en empreses del sector industrial per acabats 
decoratius murals i posteriorment com a autònoma. S’ha apropat també al món de la 
docència per a adults impartint cursos d’aquarel·la i pintura a l’oli.  
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Ònix Editor 

L’OLIWIER H. 
Novel·la Policial 

 
AUTOR: Gemma Artasu Peris 
 
SINOPSI 
L’Oliwier H. ressegueix el fil del que va quedar inacabat a 
Mariona Cohen, algunes qüestions que havien romàs allà 
aparentment sense resoldre s’aclariran ara per al lector, i 
d’altres que semblaven ben tancades desplegaran en 
aquest text la seva ració de pressentit infortuni. En el 
mapa hipotètic de la geografia de ficció d’aquesta nova 
novel·la, els tres inspectors de la policia catalana que a 
l’anterior volum apareixien gairebé sense voler però que 
aquí veuran com se’ls gira la feina i la contextura els 
exigeix erigir-se en protagonistes, tindran competències 

sobre tot el que allà s’esdevé sense veure limitades les seves observacions amarades 
sempre d’àcid sulfúric, ni restringida la seva mirada policial que no trobarà 
entrebancs aliens ni fronteres absurdes dins del seu propi territori. Res no és el que 
sembla, i els tres ho saben, com saben també que la tragèdia, i les petites tragèdies 
que capgiren la vida de tothom no necessiten que l’argument de cap ficció criminal 
els obri la porta per haver de fer acte de presència.  
 
BIOGRAFIA 
Gemma Artasu Peris (Barcelona, 1961), és llicenciada en Filologia Catalana per la 
Universitat de Barcelona, traductora i escriptora. Conrea la ficció i l’assaig, tant en 
català com en castellà. Ha publicat la narració Una barreja d’ambre negre, safrà i or, 
una antologia de literatura de viatges, Viatgers, pelegrins i aventurers, una antologia 
de textos arabigomusulmans, Profetes, califes i princeses, el volum Egipturas, els 
assaigs Llena, pues, de palabras mi locura, La señora de Winter soy yo, i la novel·la 
Mariona Cohen.Orciny Press 

HIPERMATRÒNIC, L'HIPERBREU QUE VA SORGIR DE L'ESPAI 
PROFUND 
Narrativa      

 
AUTOR: Sergi G. Oset 

 
SINOPSI 
Un homenatge als gèneres fantàstics per part d’un mestre de la microficció, en una obra que 
transita una via encara no explorada a la literatura catalana. 
Els cent onze microrelats d’aquest Hipermatrònic estan influenciats pel cinema de culte, els 
còmics, la literatura fantàstica i el rock ‘n’ roll. L’autor agafa aquestes influències, les fica a la 
batedora i extreu una cosa nova, palpitant i viscosa capaç de deixar un rastre al cervell del lector 
del que difícilment es podrà desfer. En paraules del mateix autor: «Què és, en 
essència, Hipermatrònic? És l’ús de la metàfora, de l’el·lipsi, de l’estructura curta i acotada, de la 
intensitat, del joc lingüístic, de l’ambigüitat, del doble sentit, de la paradoxa i, fins i tot, de la 
paròdia dins de la composició literària per tal de trencar els referents del fantàstic i 
recompondre els fragments resultants en un nou ésser diferent, en part, mutant, en part, criatura 
de Frankenstein, en part, pallasso assassí». 
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Orciny Press 

BIENVENIDOS AL BIZARRO    
Narrativa 

 
AUTOR: Diversos autors (Antologia)  
TRADUCTOR: Hugo Camacho 
 
SINOPSI 
¡Anunciado en televisión! Concursantes de un reality de modificación 
corporal competitiva, enfermedades de transmisión sexual extremas y 
coleccionables, rudos detectives privados atrapados dentro de osos de 
peluche, extrañas gigantas que aparecen en la costa para no se sabe 
muy bien qué, vendedores de dildos a domicilio con crisis existenciales, 
alicatadores en miniatura que aparecen cada vez que te masturbas… 
Todo eso y mucho más es lo que encontraréis entre los relatos que 
componen este libro. Si creéis que no sois el público objetivo, lo más 

seguro es que estéis en lo cierto, así que, por favor, coged otro libro. Si, por el contrario, creéis 
que esto es lo que llevabais toda la vida buscando… 
 
Ofrecemos, por primera vez en español, una antología de relatos de diferentes autores dedicada 
al género literario que convierte en literatura la sección de culto del videoclub. Pero el bizarro 
es eso y mucho más. A medio camino entre género literario por derecho propio y movimiento 
cultural, bebe de todos los géneros –especialmente los fantásticos– para vomitar una pasta 
colorida, sorprendente y muy, muy adictiva. En este volumen encontraréis una pequeña muestra 
de todas las formas que puede adoptar. Pero cuidado, que a lo mejor no volvéis a mirar la 
literatura con los mismos ojos. 
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P 
Pagès Editors 

Piscina, un petit oceà 
Plataforma de adictos a la escritura 
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Pagès Editors 

TROS       
Narrativa 

 
AUTOR: Rafael Vallbona  
      
SINOPSI 
La terra humanitza, el contacte amb la gent embruteix No hi ha res que 
decanti la balança en favor de les persones, creu en Joan, un vell xaruc, 
vidu i malcarat. El Pepe ha tornat al poble pel seu pare, vell i sol en 
morir-se la mare. Però també per amagar-se del seu fracàs a ciutat i 
d’algú que el busca per què li torni el que és seu. I Alcastrer, un no lloc 
en mig del secà, quatre cases i un centenar d’ànimes sense inquietuds, 
un poble d’on no es pot ni fugir, no és el millor indret per a una vida 
rica i plena. I a més hi ha els robatoris, i les patrulles que fan els pagesos 
a les nits per vigilar les nques. I la boira glaçada que cobreix el país com 
una assada que as xia: massa ànsia per a tant poques sortides. I ni en 
Joan ni el Pepe no han acomplert mai cap dels seus anhels. Per això 
topen. 
 

BIOGRAFIA 
Rafael Vallbona (Gràcia 1960). Escriptor i periodista. És autor de més de cinquanta llibres de tota 
mena. Ha cultivat la cció, l’assaig, la poesia i els llibres de viatge i alguns dels seus títols han estat 
traduïts a diversos idiomes, i altres han estat premiats amb l’Amat Piniella i el Néstor Luján de 
novel·la històrica, l’Ernest Udina de periodisme, el Ra- mon Muntaner de novel·la juvenil o els Jocs 
Florals de Barcelona, entre d’altres. Ha publicat les novel·les negres El tant per cent (2014) i Dits 
enganxosos (2016).  
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CENDRA    
Narrativa  

 
AUTOR: Sílvia Mayans  
       
SINOPSI 
1976. Un any després d’haver resolt la mort del Severino Gil a Cap llàgrima 
sobre la tomba, tot just estrenada la democràcia, l’Elíades Bel es troba 
embolicat en nous misteris per les terres de l’Ebre. Un terrible incendi, 
assassinats, corrupció, empresaris sense escrúpols i la recerca d’una família 
dispersada després de la guerra civil, el portaran des d’Arnes cap a Horta de 
Sant Joan, Alcanyís, Tarragona i Cornellà. L’Elíades, fotògraf i investigador 
eventual, comptarà amb l’ajuda del seu cosí lo Margalló, un pagès de 
Vallderoures; de la Susi, una perruquera molt trempada; de mossèn Amadeu 
i de l’inefable tinent Estrada, que gaudeix d’una, fins ara tranquil·la, jubilació. 
Un mosaic de personatges molt humans, tocats per les dures circumstàncies 

de la vida. Llops i xais que acabaran sent, sense excepció, res més que cendra. 
 
BIOGRAFIA 
Sílvia Mayans. El 2009 publica els seus primers relats i poemes. El 2011 guanya el premi del jurat 
del concurs de microrelats negres del Centre Cultural La Bòbila (L’Hospitalet del Llobregat) amb el 
relat 9 mil·límetres. El 2012 és finalista del premi de novel·la de misteri Ferran Canyameres, amb Cap 
llàgrima sobre la tomba. El 2015 queda finalista del premi de relats Vent de Port amb Rumors a 
Rocalleda. EL 2016 publica el seu primer poemari ÀNIMA- lari. Ha participat en diverses activitats 
literàries, taules rodones i recitals de poesia a Litterarum (Móra d’Ebre), Fira del Llibre (Jesús), 
Jornades de les Lletres Ebrenques (Amposta), i als festivals Tiana Negra, El vi fa sang i Matarranya 
Negra entre d’altres. En el seu blog. 
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ALMUSARA       
Narrativa 

 
AUTOR: Ramon Gausachs  
        
SINOPSI 
"Una obra que incita a prendre el bastó i posar-se caminar, retrobar-se 
amb la serralada de la Mussara (...) i delectar-se amb el paisatge que s’obre 
al seu davant, sentint les aromes del bosc, l’escalfor del sol sobre la pell, 
escoltar els sons que transporta l’aire, gaudir amb les espurnes de la llum 
canviant a cada minut... I, sobretot, recuperar la memòria de vida d’aquelles 
persones que un dia van conrear la terra on van viure, estimar i morir. 
Algunes de les descripcions ambientals de la novel·la són un veritable 
retrat de l’època: l’antropologia de la festa de la matança del porc; els 
contrastos entre la medicina d’avui amb la d’ahir; la cruesa de totes les 

guerres..." (Eugeni Perea Simón. Doctor en història moderna, escriptor i cap de l’Arxiu de la 
Diputació de Tarragona). 
 
BIOGRAFIA 
Ramon Gausachs és natural del barri de Sants, tot i que viu a L’Hospitalet de Llobregat des de 
1992. Funcionari, excursionista, fotògraf naturalista i tècnic en herboristeria i dietètica, col·laborà amb 
revistes naturalistes com ara Fitomédica, Cuerpomente o Setas y Plantas. Entre 2007 i 2008 publicà 
l’obra enciclopèdica Les herbes remeieres. De la cultura popular al fàrmac. Una aproximació etnobo- tànica. 
Ha donat conferències sobre tradició herbolària a Catalunya i va col·laborar amb Televisió de 
L’Hospitalet.  
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ELS BRAÇOS QUE NO MALCRIEN  
Altres 

 
AUTOR: Itziar Fernandez i Carme Gabarrell  
         
SINOPSI 
Un altre llibre sobre mares, pares i el primer any de vida? Cal? Vols dir que no 
està tot escrit? Mai no n’hi ha prou si del que es tracta és d’assenyalar la 
importància cabdal que té una bona relació mare-nadó-pare per tal de 
promoure un bon desenvolupament emocional dels nostres fills i prevenir en 
termes de salut mental: per ells i perquè són el futur de la societat. Si us 
animeu a llegir aquest llibre descobrireu que es trenquen alguns mites actuals 
(com que la maternitat és de color rosa o agafar en braços malcria) i que es 
parla de la criança des de l’escolta i el respecte de les necessitats del nadó, 
reprenent, en part, la fórmula de “la sopa d’all” (temps i amor), tot plegat 

documentat des de la ciència, la consciència i l’experiència. No hi trobareu receptes. Cadascú la 
cuinarà com voldrà... Però no us enganyeu: si és sopa d’all inevitablement haurà de portar all. Gaudiu 
de la criança! 
 
BIOGRAFIA 
Itziar Fernández és psicòloga, psicoterapeuta (FEAP) i psicoanalista (IPB). Treballa a l’àmbit de la 
salut mental, actualment al Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil de Lleida, des de fa més de quinze 
anys. Ha escrit El Joan ha mort (Pagès editors, 2013) per treballar amb els nens la mort i el dol.  

Carme Gabarrell és metgessa pediatra i consultora certi cada en lactància materna. Treballa en 
l’atenció primària de salut, des de fa més de vint anys, atenent els nens i les seves famílies des del 
naixement ns als quinze anys. Ha col·laborat en la redacció del llibre Tu pediatra en casa (RBA, 2015).  
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ELS LLOPS JA NO VIUEN ALS BOSCOS     
Narrativa 

 
AUTOR: Teresa Saborit  
        
SINOPSI 
La maldat que simbolitzava el llop en les versions originals dels 
contes clàssics ha perviscut fins als nostres dies. Els “llops” continuen 
sent un perill malgrat que ara rebin altres noms, malgrat que ara 
s’ocultin a l’escola, al carrer o en la pròpia família; malgrat que ja no 
visquin als boscos. Els set relats d’aquest llibre, narrats en primera 
persona, volen donar veu a tots aquells nens que callen quan un 
“llop” els ataca, que no diuen res perquè creuen que és “normal”, 
que s’amaguen perquè els avergonyeix la idea que algú pugui 
descobrir el seu malson. Deia Tolstoi que “totes les famílies felices 

s’assemblen, però cada família infeliç ho és a la seva manera”. Ningú no sap què s’amaga rere 
una porta tancada. 
 
BIOGRAFIA 
Teresa Saborit (Gurb, 1984). Escriptora, narra- dora oral, especialista en gami cació de 
projec- tes literaris, conductora de tallers de creació li- terària, màster en creació literària 
(UPF), màster en gami cació i narratives transmèdia (IEBS) i membre de l’Associació 
d’Escriptors en Llengua Catalana. És fundadora i dinamitzadora de VullEscriure.cat, web pel 
foment de la creació literària en català. Autora del llibre 200 muses (top 10 dels llibres 
electrònics més venuts en català a Amazon durant la vigília de Sant Jordi de 2016) i coautora 
de les antologies El superheroi es- guerrat i altres contes (2016), Temps era temps (2012), 
Barcelona, t’estimo (2011), Microrelats 10×10 (2006) i Relatsencatalà.com versió 1.0 (2005).  
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TRAIN KIDS    
Infantil i juvenil 

 
AUTOR: Dirk Reindhardt  
        
SINOPSI 
El Fernando els havia advertit: «de cent persones que travessen 
el riu, només deu poden superar Chiapas, tres arriben al nord, a 
la frontera, i només una aconsegueix passar-la». Cinc joves 
emprenen el viatge: Miguel, Fernando, Emilio, Jaz i Ángel. Són 
immigrants il·legals i els esperen més de dos mil quilòmetres a 
través de Mèxic, a dalt de trens de càrrega. Arribaran al nord, al 
seu destí? 
 
 

 
BIOGRAFIA 
Dirk Reinhardt (1963) viu i treballa a Alema- nya. Va exercir de periodista ns que el 
2009 publicà la primera novel·la, des d'aleshores es dedica exclusivament a la literatura 
infantil i juvenil.  
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EN ROC I L'ESCALA DE LES PORTES SECRETES 
Infantil i juvenil      

 
AUTORA: Eulàlia Canal  
IL·LUSTRADORA: Elena Ferrándiz 
 
SINOPSI 
En Roc és un nen que viu en una escala de veïns força curiosos. Els pares 
d’en Roc viatgen a l’Índia i el deixen uns dies a casa el veí de la planta baixa, 
en Nicolau. Els veïns estan esvalotats. De fa uns dies se senten sorolls 
estranys i desapareixen coses d’alguns pisos. El Rogeli, el veí del primer, 
vol avisar la policia. La Rúcula, la del segon, creu que és cosa de fantasmes, 
mentre la Petúnia, que viu al pis de dalt, segueix immersa en el seu món de 

plantes. Mentrestant, a la platja, hi apareixen els cossos d’un naufragi. En Nicolau, amb l’ajuda 
d’en Roc, decideix pujar a les golfes a investigar quina una n’està passant. 
 
BIOGRAFIA 
Eulàlia Canal Iglésias (Granollers, 1963) és escriptora i psicòloga, autora d’una bona colla de 
llibres de literatura infantil i juvenil, com ara Un petó de mandarina i Un somni dins el mitjó.  

Elena Ferrándiz Rueda va estudiar belles arts a la Universitat de Sevilla i des de llavors ha 
treballat com a il·lustradora per a nombroses editorials i pu- blicacions. Ha publicat diversos 
llibres il·lustrats dels quals és també autora, plens de metàfores, en els quals imatge i paraula 
s’uneixen per donar sortida al seu particular univers.  
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SEIXANTA-VUIT 
Narrativa 

AUTOR: Ramon Usall  
       
SINOPSI 
L’Enriqueta Pasqual quedà trasbalsada quan descobrí una postal il·lustrada amb 
una imatge de l’església de Saint-Germain-des-Prés. Contemplar, de nou, aquell 
imponent campanar va fer-li emergir latents records que no havia acabat 
d’oblidar. Feia més de quaranta anys que el seu promès, fill d’un exiliat amic de 
son pare, l’havia deixat plantada per abraçar la causa revo- lucionària del maig 
del 68. El fet de rebre notícies del seu antic amor l’abocà a posar-se en contacte 
amb en Rafel Rovira, detectiu privat. El cas el portarà a destapar alguns dels 
secrets amagats rere aquella revolta i a descobrir un rosari de cadàvers.  

BIOGRAFIA 
Ramon Usall i Santa, nascut el 1977, és lli- cenciat en sociologia i doctor en història. Actualment, 
exerceix de professor d’ense- nyament secundari a l’institut Josep Vallver- dú de les Borges 
Blanques. Autor polièdric, ha publicat diversos assajos, entre els quals destaca Futbol per la llibertat 
(2011) que va ser guardonat amb el premi Josep Vallverdú de 2010. En l’àmbit de la novel·la negra, 
una de les seves passions, és el creador del detectiu lleidatà Rafel Rovira de qui ha publicat, Tots els 
camins porten a Romania (2008) que va merèixer el premi de novel·la Manuel Cerqueda de la Nit 
Literària Andorrana.  
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EL MAR I LA SERP     
Narrativa        

 
AUTOR: Paula Bombara  
       
SINOPSI 
Una nena que creix. Un pare. Una mare. Una època històrica: la 
darrera dictadura militar argentina. Amb una escriptura tan 
continguda com el dolor dels personatges, aquesta novel·la narra la 
vida d’una família que ens convida a reflexionar sobre la història de 
tot un país. 
 
 

 
BIOGRAFIA 
Paula Bombara (Argentina, 1972) viu des que era molt petita a Buenos Aires. És 
bioquímica de pro- fessió, però des de 2004 es dedica exclusivament a escriure i es dirigeix 
especialment al públic infantil i juvenil. El 2011, Una casa de secretos va guanyar el premi 
Vaixell de Vapor (Fundació SM). És directora de la reconeguda col·lecció de comunicació 
cientí- ca per a primers lectors ¿Querés saber? (Editorial de la Universitat de Buenos Aires, 
EUDEBA). Porta un bloc que es diu "Desde mi cristal", on publica re exions, assaigs i es 
permet enllaçar-hi la ciència amb l’art sempre que en té l’oportunitat.  
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LES QUATRE ESTACIONS D'EN BRU    
Infantil i juvenil 

 
AUTOR: Pep Molist  
IL·LUSTRADOR: Zuzanna Celej 
 
SINOPSI 
Les quatre estacions d'en Bru presenta quatre contes amb quatre 
aventures quotidianes d'un ós anomenat Bru i la seva família. Un per 
cada estació de l'any. Tot i que els contes i els protagonistes són 
inventats, estan inspirats en la vida i els costums dels óssos bruns que es 
mouen pels Pirineus i per altres muntanyes semblants d'arreu del món. 
Els contes descriuen els primers anys de la vida d'en Bru, des que neix 
fins que es fa gran. 

 
BIOGRAFIA 
Pep Molist (Manlleu, 1965) és bibliotecari i ha treballat sempre en àrees infantils de diverses 
biblioteques públi- ques. La feina i l’a ció per la lectura l’han portat a llegir literatura per a infants 
i joves; a recomanar-la, com a bibliotecari i com a crític en diferents mitjans de comuni- cació i 
blocs; i també a escriure’n. És autor, entre d’altres, dels contes de La vaca Plis Plau, o de la 
novel·la El petó de Lili Marleen.  

Zuzanna Celej (Lódz, Polònia, 1982), resideix a Catalunya des de molt petita. Llicenciada en 
Fotogra a i Gravat per la Universitat de Barcelona, també va estudiar Il·lustració a l’Escola d’Art i 
Disseny Llotja. Ha il·lustrat més d’una trentena de llibres, nacionals i internacionals. La seva obra 
ha estat exposada a Espanya, França, Anglaterra, Polònia i Estats Units. També es dedica a la 
docència, impartint cursos d’artsplàstiques a diversos centres culturals, tallers en màsters 
d’escoles d’art i al seu estudi.  
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A LA COLÒNIA HIDRÀULICA I ALTRES CONTES 
Infantil i juvenil 

 
AUTOR: Sílvia Romero i Olea 
 
SINOPSI 
L’autora, amb el to irònic que caracteritza la seva obra en general però 
sobretot la narrativa breu, ens exposa diferents escenaris i situacions on el 
tema de la mort apareix amb tractaments i enfocaments ben diversos. Fins al 
punt que, en més d’una i més de dues ocasions, la lectura us dibuixarà un 
somriure còmplice. Així, teniu la descripció un tant futurista i fregant la 
ciència- cció a “De pesca”, o us podeu endinsar en el terreny de la fantasia a 
“Tot un personatge”. Podeu viure una trobada ben peculiar a “Ens 
coneixem?” o una mort vorejant la comicitat grotesca a “Suïcidi”. També hi 
trobareu sentiments o desitjos com la ven- jança, la gelosia, la por, la 
curiositat... o la denúncia.  

 
BIOGRAFIA 
Sílvia Romero i Olea (Barcelona, 1962). Escriptora, con- ductora de Clubs de lectura i Llicenciada 
en Filologia Catalana, ha conreat la narrativa infantil, juvenil, fantàs- tica, relat breu, teatre, poesia, i 
crítica literària. Però el seu camp de treball és la novel·la, i totes les obres han estat publicades 
després d’haver guanyat sengles premis literaris: Amor a sang freda, Ànima mesquina, Júlia M. i El plagi, a 
les quals cal afegir les escrites a quatre mans amb Alícia Gili: Iskander. Un viatge a la màgia dels llibres i 
El camí del Bandama Vermell. Sòcia de l’AELC i de l’ARC, ha estat Presidenta d’aquesta associació i 
Directora de la revista digital Lo Càntich. Actualment participa en els pro- grames de ràdio Tirant de 
llibres i Contes per somiar, for- ma part de l’Equip editor de la Revista de creació literària Inèdits, i 
condueix i presenta el programa Tast de lletres de Canal ARC-Televisió.  
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AUSENCIA. ABSÈNCIA/ABSENCE 
Fotografia 

AUTOR: Carles Duarte i Montserrat 
FOTOGRAFIA: Manuel Cohen 
 
SINOPSI 
Arreu del món espais i edificis d’una gran qualitat arquitectònica 
pateixen els efectes de l’abandó ́, que es manifesten en la seva 
degradació ́. Aquest patrimoni a la deriva ofereix les seves façanes 
mal- meses i els seus interiors devastats. Aquests llocs estan 
sempre marcats per l’empremta dels qui hi han viscut o dels qui 
els han visitat. Les xifres de l’abandó ́ es fonen en l’oblit. Durant 

més de dos anys he fotografiat la ciutat de Tortosa, capital de les Terres de l’Ebre, a Espanya, i 
reconeguda com a monument històric. El resultat d’aquest treball és una obra singular que ens 
convida a una reflexió ́ sobre el tema universal de l’Abandó i l’Absència. Edició bilingüe: català/francès. 

 
BIOGRAFIA 
Carles Duarte i Montserrat. Nascut l’any 1959, és president del Consell Nacional de la Cultura i de 
les Arts de Catalunya i director de la Fundació Lluís Carulla. Ha publicat els llibres de poesia Tríptic 
hebreu, El silenci, El centre del temps i Els immortals. S’ha recopilat la seva obra poètica al volum 
S’acosta el mar (1984-2009). Guanyador de diversos premis literaris. Les imatges de Manuel Cohen 
responen a les necessitats dels editors de bells llibres europeus, la premsa de revistes i diaris, la 
comunicació del Museu Nacional d’Història Natural. A Espanya, s’enamora de Tortosa, capital de les 
Terres de l’Ebre, una ciutat enriquida per la coe- xistència de les poblacions cristianes, jueves i àrabs 
durant més de dos mil anys d’història. És en aquesta transversalitat que neix Ausencia. 
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COM ESCRIC NOVEL·LA POLICÍACA 
Assaig 

 
AUTOR: Andreu Martín 
 
SINOPSI 
Andreu Martín, un dels màxims representants de la novel·la negra 
catalana, re exiona en aquest assaig sobre els secrets que s’amaguen 
sobre el gènere noir. El text que tenim entre mans és una excel·lent 
guia per escriure textos negres. Es tracta d’una eina vàlida adreçada 
no tan sols a aquells autors, novells i experts, que vulguin convertir-
se en experts del gènere, sinó també als crítics, periodistes o lectors 
que vulguin entendre les claus d’un dels gèneres més importants de 
la literatura.  
 

BIOGRAFIA 
Andreu Martín és considerat un dels mestres del gènere negre a Catalunya. Ha publicat una 
quarantena de llibres i el conjunt de la seva obra ha estat reconeguda en multitud d’oca- 
sions, entre les quals destaca el Premi del Col·legi de Detectius Privats de Catalunya (2001), 
el Me- morial Jaume Fuster (2003), el Crims de tinta (2012), el Ciutat d’Alzira de Novel·la 
(2013), el Premi Pepe Carval- ho (2011) i el Gaziel (2016).  
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CUQUES DE LLUM 
Novel·la 

AUTOR: Enric Curto 
 

SINOPSI 
L’Isidre era només un nen quan es va veure forçat a l’exili. El seu cor, 
però, romandria per sempre en la terra que el va veure néixer, allà 
on havia sigut feliç: un món acollidor, amable i, ns i tot, màgic. Els 
anys s’escolen però ell continua vivint dels records i de tot allò que 
va quedar enrere. L’Isidre no és gaire més que un espectador d’una 
vida que creu aliena i injusta. Fins que un tomb del destí li oferirà 
l’oportunitat d’aferrarse novament a la vida, de tornar a començar a 
través d’una nova il·lusió compartida però també de reptes i 
responsabilitats que haurà d’afrontar. La vida el reclama. L’autor fa ús 

de la seva força narrativa per presentar- nos un món de records, tendresa, somnis i 
esperances, però també de coratge i esforç. Una història propera, emotiva i profundament 
humana d’aquells que van viure amb l’esperança del retorn i la mirada posada en el nord 
llunyà. Unes circumstàncies i un patiment que, avui en dia, malauradament, tornen a ser molt 
presents.  

 
BIOGRAFIA 
Enric Curto i Capdevila neix a Reus (Baix Camp) el 1965. Anys més tard es trasllada a 
Barcelona per cursar estudis universitaris i és on nalment xa la seva resi- dència. Enginyer de 
professió, després d’una llarga tra- jectòria professional amb diverses responsabilitats en el 
sector industrial, creu que és el moment d’expressar els seus pensaments a través de la 
literatura. Fruit d’aquesta inquietud és la seva primera novel·la: Cuques de Llum.  
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ELS CERCLES CONCÈNTRICS 
Narrativa 

 
AUTOR:  Cristina Casas i Matas 
 

SINOPSI 
Un viatge en el qual la parella, en ple procés de reproducció assistida i 
rede nició de la convivència en comú, es retrobarà amb els amics de 
l’adolescència. Uns dies que inevitablement evoquen el passat i que en 
certa manera expliquen el present. El retrat precís d’una generació que a 
la quarantena no ha acomplert les expectatives, personals i col·lectives, 
que s’havia proposat. Una novel·la agredolça sobre la identitat i de com 
el pas del temps ens acara amb el fracàs de no haver sabut satisfer els 
nostres desitjos.  
 

 
BIOGRAFIA 
Cristina Casas Mata (1971, Sant Quirze de Be- sora) població on resideix. És llicenciada en 
psicologia per la UAB i treballa com a psicòloga en una Fundació que atén a persones amb 
discapacitat. Després de debutar amb els llibres de relats La mateixa pedra (Premi ciutat d'Olot 
2006 de narrativa experimental) i Capacitats (2008), ha publicat majoritàriament poesia: Com 
bèsties que caminen pels marges (2008), Úter (Premi Betúlia de poesia 2012) i Al mig de les 
coses (Premi Jordi Pàmias 2012).  
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FILLES. VIATGE D’ANADA. 
Novel·la 

 
AUTOR: Raquel Estrada Roig 
 
SINOPSI 
Aquesta obra presenta al lector un ventall de propostes vitals per a 
la re exió, en breus in- exions del pensament a través del temps i de 
les experiències passades o intuïdes. El llibre en ell mateix pot ser 
considerat com un país petit que és observat, explorat, interrogat, 
condicionat i jutjat. Que no conté fàcils acces- sos, però que el bon 
lector els sabrà trobar tal com les portes d’una ciutadella que 
guarda, gelosa, els secrets d’una vida interrogada. 
  
 

 
BIOGRAFIA  
Raquel Estrada Roig (Constantí, 1984). És periodista cultural i poeta. Ha publicat el poemari 
Pedregam o pedreria. Fragments d’orígens (2010, Premi Gabriel Ferrater 2008, i els seus 
poemes també es poden trobar a l'Antologia de dones poetes dels Països Catalans Donzelles 
de l'any 2000 (2013) a Hivernacle inundat i La Catalana de lletres 2004. Ha publicat 
narracions curtes a Onze d’agost i Mili+1 imaginàries i La Catosfera literària 08.  
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GRAN I PETIT 
Infantil i juvenil 

 
AUTOR: Chanti 
 
SINOPSI 
Nacho era el centre de l’univers fins que... va arribar el seu germà! 
Gran i petit és la historieta per a tots els que hem patit un germà, i 
l'hem gaudit també. És una historieta per a tota la família que es 
publica a Argentina amb molt èxit. Surt periò- dicament a la revista 
dominical Rumbos, una de les de més tirada arreu del país, i les 
seves recopi- lacions en format llibre són un èxit de vendes, i es 
reediten cada any. Entre els reconeixements ob- tinguts destaca el 
Premi Banda Dibujada, el 2015.  
 

BIOGRAFIA 
Chanti (Santiago González Riga) va néixer a Mendoza, Argentina. És historietista i disse- 
nyador grà c. És un dels grans creadors, i tam- bé difusor apassionat, de la historieta infantil 
d'Argentina. És membre fundador de Banda Dibujada (Movimiento para la difusión de la 
historieta infantil y juvenil) i ha publicat més de trenta llibres. Chanti va ser distingit a 
Mendoza per la seva contribució a la cultura. Ha publicat tant a Argentina com fora del seu 
país natal. Amb els seus personatges ha arribat a Espa- nya a través de la revista infantil 
Mister K d'El Jueves, i les revistes de l'Editorial Bayard: Vivir nuevos tiempos i El Cuaderno 
de los padres.  
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L’ARCA DE LA NOÈLIA 
Infantil i juvenil 

 
AUTOR: Txabi Arnal 
IL·LUSTRADOR: Julio Antonio Blasco 
 

SINOPSI 
El tigre s’ha cruspit la senyora Adela Ruiz, de professió dentista. Les 
zebres es volen es- borrar les ratlles de la pell. La petita gasela pateix 
d’insomni. El lleó està gelós d’en Tar- zan. L’os està furiós, i el goril·la 
està ben en- furismat. A l’estruç blau li han robat un ou. La senyora 
Girafa es mareja... I jo... jo no goso sortir de casa. Ves a saber què em 
podria passar! I és que totes aquestes animalades s’esdevenen als carrers 
de la meva ciutat.  
 

BIOGRAFIA  
Txabi Arnal Gil és escriptor i professor de literatura infantil a la Universitat del País Basc. 
Una vegada va voler escriure L’illa del tresor, però un tal Robert Louis se li va avançar. Li va 
passar el mateix amb Mortadelo. Resignat, Txabi Arnal va decidir ser més modest. Des de llavors 
escriu contes que no ha escrit ningú més amb premis com el White Raven o el Vittoria Samarelli.  
 
Julio Antonio Blasco, també conegut com a Sr. López, des de ben menut que embruta 
papers i fa dibuixos. El Sr. López fabrica, cou, posa a la venda i al servei dels escriptors o dels 
editors les seves il·lustracions. També dissenya i, a sobre, es dedica a fabricar llibres amb el seu 
soci a l’editorial Símientes Editores i tots dos s’em- boliquen a vendre aquests llibres i d’altres a 
la llibreria especialitzada en il·lustració Estudio 64 a València.  
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LA CAIXA NEGRA 
Novel·la 

 
AUTOR: Marc Pons 
 
SINOPSI 
Lleida, 2010. Dia dels Sants Innocents. Les portades de la premsa destaquen la 
mort del cap de Personal de la Caixa d’Estalvis i Mont de Pietat de Lleida, la Pia 
Lleidatana. No és una innocentada. Sabí Carròs ha mort al peu del canó, 
assegut al seu despatx. A l’entitat es disparen totes les conjectures possibles. 
Un home amb una extensa col·lecció d’enemics: sindicats, directius... 
L’assassinat és una hipòtesi probable. Mentres, la Pia Lleidatana està immersa 
en una operació de fusió. Amb dos caixes més. Una operació milionària que 
oculta una trama de lluites personals pel poder. Martí Morella “Nees- kens”, un 

empleat anònim –un tant se me’n fot com n’hi han tants– es converteix –inesperadament i 
involuntariament– en la clau de la trama. I amb una ironia sorneguera que ratlla el cinisme –la que 
gasten la gent que han tastat el gust amarg de la derrota– relata els fets que desenmascaren els actors 
de la trama. Hipoteques i Preferents són la punta de l’iceberg d’un submón de tèrboles pràctiques -–
xantatges, mobbing, crims– que s’oculten sota la capa de llustre de l’entitat.  
 
BIOGRAFIA  
Marc Pons (Lleida, 1966). És escriptor i articu- lista de divulgació històrica al digital El Nacio- nal.cat. 
És també gestor cultural independent especialitzat en patrimoni històric. Llicenciat en Humanitats 
(UOC), Màster en Gestió Cultu- ral (UOC) i Doctorand en Història Moderna (UAB). Premi ac- 
cèssit de la Societat d'Estudis Històrics (IEC) Sant Jordi 2014 per la tesi d'investigació “La família, la 
casa, l'obrador i la terra; en la crisi i en la revolució dels Segadors (1592-1652)”. Ha treballat durant 
27 anys en una entitat bancària, ocupant diversos càrrecs de responsabilitat en la xarxa d'o cines.  
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LA CUINA DELS DIJOUS 
Receptari 

AUTOR: Josep M. Morell  

SINOPSI 
“La delitat del Morell a la ràdio és digna d’esment i admiració. Anys i anys 
acudint puntualment a la seva cita amb els oients, primer a Tàrrega, més 
tard a Ba- laguer, que s’acostumava a produir en dijous. Sí, el mateix dia en 
què als menjadors públics del nostre país s’ha convertit en tradicional la 
presència de la paella als menús. Dijous, paella i ràdio, doncs. Aquest volum 
és un cas especial, dins la vasta producció de literatu- ra gastronòmica de 
Morell. No recull, com els altres anteriors, receptes escrites sinó parlades. 
Receptes explicades i comentades amb un micro davant. Els seus lectors 

tenim ara l’oportunitat de recuperar aquelles elaboracions de plats, amb l’enumeració 
d’ingredients, els trucs i les recomanacions corresponents, que tal vegada se’ns van escapar en el 
moment de la seva emissió” (de l’epíleg de Vidal Vidal).  
 
BIOGRAFIA 
Josep M. Morell (Alfarràs, 1944) és un cui-ner inquiet, bellugadís, dinàmic, que fa el que fa i ho 
viu a fons perquè li agrada, que cuina amb gust i ganes, i que explica des- prés amb vocació 
didàctica allò que ha cuinat. Tant prepara una salsa marinera o a l’espanyola com auxilia la 
mestressa posant-li a l’abast el secret de com cal fer-ho perquè no s’ennegreixin les carxofes. 
Josep M. Morell ha estat el propietari i xef del restaurant Cal Morell de Balaguer durant gairebé 
trenta anys.  
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LA NOIA QUE VA SORTIR D’UN QUADRE DE BOTICELLI 
Novel·la negra 

 
AUTOR: Josep M. Quintana 
 
SINOPSI 
Paola Torelli, la noia que semblava haver sortit d’un qua- dre de Botticelli, 
pensa furiosa que l’únic que pot fer en aquell estat límit en què es troba és 
assassinar l’amant de la seva mare, l’advocat Carlo Grimalt. Per això té la 
pistola i prem el gallet, però no se’n sortirà. Tanmateix, el magistrat 
Franciso Bocanegra, implacable i meticulós en la investigació criminal, 
intentarà no sols condemnar, sinó també comprendre la frustrada 
assassina i la relació complexa i descarnada d’unes persones que viuran en 
un món carregat de violència, odi i amors folls.  

 
BIOGRAFIA  
Josep M. Quintana (Alaior, Menorca, 1950) és llicenciat en dret, registrador de la propietat, 
doctor en lologia catalana, acadèmic de número de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de 
les Balears i acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi  
i de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona. Ha compaginat l’assaig i el periodisme amb 
la investigació i la creació literària. A més de treballs jurídics i de caràcter his- tòric i biogrà c, ha 
publicat diverses novel·les, de les quals destaquem Els Nikolaidis (2006), Les revolucions perdu- 
des (2008), Els herois de la nit (2010), Ningú no pot en- ganyar els morts (2012), amb la qual ha 
guanyat el premi Llorenç Villalonga, Ciutat de Palma 2011 i Els Clark (2014).  
 
 
 
Pagès Editors 

MANS NEGRES 
Novel·la 

 
AUTOR: Jordi de Manuel 

 
SINOPSI 
Cobdícia, venjança, ira, luxúria, gelosia, fanatisme, defensa pròpia i malícia 
genuïna s’entortolliguen en aquesta teranyina teixida amb set relats breus. 
Amb les “mans” com a l conductor, l’inspector Marc Sergiot apareix en cada 
conte: sigui amb un protagonisme manifest en la investigació, o només 
ensumant la ferum del crim.  
Mans negres són set narracions criminals que dissec- cionen les parts més 
fosques de la naturalesa humana.  

 
BIOGRAFIA 
Jordi de Manuel (Barcelona, 1962) és doctor en biologia i professor. Ha publicat reculls de 
contes i relats, així com diverses novel·les per a adults, infants i joves. Altres obres de la Saga de 
Marc Sergiot són L’olor de la pluja (2006),  
El raptor de gnoms (2007) i Mans lliures (2009, Premi Ictineu 2010) i La mort del corredor de 
fons (2013).  
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MARIQUITA TENNANT 
Novel·la 

 
AUTOR: Lluís Barbé 

 
SINOPSI 
El 24 de novembre del 2005, l’alcalde de Windsor i Mai- denhead 
(Anglaterra) va col·locar en una casa molt antiga del barri de Clewer una 
placa blava en honor d’una tal Ma- riquita Tennant, morta l’any 1860. La 
notícia no tindria més interès per a nosaltres sinó fos perquè aquesta 
senyora es deia de soltera Maria Francesca Eroles i Eroles i, per tant, era 
d’origen català. De fet, és l’única dona de totes les terres hispàniques que 
té una placa blava de reconeixe- ment a la Gran Bretanya. Però qui era 
aquesta dona? D’on havia sortit? Quina vida havia tingut? Aquestes 

preguntes les respon Lluís Barbé després d’anys de recerca sobre l’exiliada família Eroles duta a 
terme a Irlanda, Anglaterra i Catalunya. Amb les dades obtingudes basteix una novel·la històrica 
apassionant que ens permetrà copsar l’altra cara d’uns fets viscuts per refugiats catalans que 
palesen la con- ducta exemplar de la societat anglesa i del govern britànic d’ara fa quasi dos-cents 
anys.  
 
BIOGRAFIA 
Lluís Barbé Duran (1939) és professor emè- rit de la UAB. Ha publicat obres, amb noms i 
pseudònims variats, en diversos camps: La Biblia del Economista (divertimento de Ma- nuel Teci 
Fares, 1972), Converses amb Fabi- an Estapé (entrevistes fetes amb la col·laboració de Do- lors 
Bramon i Manuel Estapé, 1988), Bloomsburiana (recull de contes de John Cromartie, 1994), La 
reina del País del Punt Volat de la El·la Geminada (conte nostrat de Clovis de Clermont, 1996), o 
Retrat de família sobre fons de trèvols (novel·la històrica, Premi Sant Joan, 2001).  
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PETITS CRIMS FAMILIARS I ALTRES MICRORELATS 
Narrativa 

 
 

AUTOR: Maria Pons Vidal 
 
SINOPSI 
L’autora ens ofereix la visió d’un món que tot i que sembla tràgic està farcit 
de grans dosis d’humor. L’amor i el desamor, la venjança, l’enveja, el desen- 
cís, l’engany, la solitud, el dolor, la por, la passió, el matrimoni, la família, la 
mort..., fantasmes, sovint propers, que poblen les nostres nits i la nostra 
vida diària, com en El dinosaure de Monterroso. 

 
 
 

BIOGRAFIA 
Maria Pons Vidal (1956). És llicen- ciada en lologia francesa per la Universitat de Lleida, de la 
qual ha estat professora associada. En l’actualitat és funcionària de l’Adminis- tració catalana. Va 
començar la seva carrera literària el 1991, amb el recull de contes Els perills de ser dona, 
guanyador del premi Les Talúries, editat el 1994. Posteriorment ha publicat quatre novel·les, 
Treure la pols (1995), Perdré la memòria (1997), Fruits prohibits (2002) i Ahir vaig obrir els ulls 
(2012), i un segon llibre de contes Sonata per a homes (1999).  
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QUADERN D’ALBADES 
Poesia 

 
AUTOR: Ramon Casalé i Carles Duarte 
FOTOGRAFIA: Carles Duarte 

 
SINOPSI 
Les pàgines d’aquest llibre s’inspiren en les albades. I ho fan 
amb una proposta on con ueixen pin- tura i fotogra a, 
l’assaig i la paraula poètica, travessant les fronteres dels 

llenguatges i reivindicant la superació dels límits convencionals. El destacat crític d’art Ramon 
Casalé ens convida, des d’una anàlisi que esquiva el refugi estèril dels tòpics, a descobrir en 
l’obra fotogrà ca el diàleg latent amb la tradició pictòrica. Ben lluny de col·lidir, s’il·luminen 
mútuament i s’enriqueixen, com ho fa l’aproximació lírica a la imatge que anhela preservar i 
compartir l’instant màgic on la bellesa de l’albada assoleix la seva plenitud.  
 
BIOGRAFIA 
Els textos que acompanyen el llibre i n'introdueixen els diferents apartats són de Ramon 
Casalé. Carles Duarte, a banda de ser el director de la col·lecció, és autor dels poemes i de 
les fotogra - es. Les pintures que es reprodueixen al llibre són de Mark Rothko, Jackson 
Pollock, Jules Olitski, Barnett Newman, Morris Louis, Daniel Berdala, Anet Duncan i Hans 
Hofmann.  
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TENSHO 
Poesia 

 

AUTOR: Carles Duarte 
PINTURA: Màrius Brossa 
CERÀMICA: Wataru 

 
SINOPSI 
La nostra mirada es nodreix sovint de l’aparent, de 
l’immediat, del quotidià, però l’art i la poesia afronten el 
repte del que transcendeix la realitat que ens envolta, del 
que n’és origen i destí, del misteri que ens interpel·la quan 

cerquem el sentit de l’existència o ens preguntem sobre els con ns de l’univers. L’artista japonès 
Wataru em va plantejar les seves intuïcions sobre la con guració incipient d’un nou temps que 
obrís els nostres sentits i la nostra ment a una relació més íntima i conscient amb la naturalesa i a 
una actitud més fraternal i solidària entre els hu- mans, des del reconeixement en la fragilitat i en 
els cicles efímers i incessants de la vida. Ens hi vam referir amb el mot japonès Tensho, que ens 
remet a la noció d’una nova era. En van sorgir 14 poemes breus, amb les pintures be- llíssimes, 
màgiques i essencials de Màrius Brossa que s’hi han inspirat i un conjunt de ceràmiques de 
Wataru que hi dialoguen, ens trasbalsen i ens conviden a la re exió. En aquesta conversa d’art 
visual i paraula s’hi han incorporat per enriquir-la decisivament els fotògrafs Joan Tomàs i Albert 
Carreras 
.  
BIOGRAFIA 
Carles Duarte és el director de la col·lecció i autor dels poemes, en català, i traduïts al francès 
per Lluna Llecha i al japo- nès per Yoshiyuki Matsu  
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TERRES DE L’EBRE, FRONTERA, FRONTISSA 
Assaig 

 
AUTOR: Xavier Vega Castellví 
 
SINOPSI 

Les terres de l’Ebre constitueixen un territori marcat pel riu que les 
travessa i pels tòpics que les envolten. Aquest llibre intenta esvair-los i 
explicar la doble condició de frontera i de frontissa físiques i mentals 
d’un sud que no- més és un centre malinterpretat, el dels Països 
Catalans. Un recorregut pel fascinant medi natural i per la història 
ebrenca, plena d’insurgència i de con icte, el darrer dels quals, la lluita 
contra el transvasament previst en el Plan Hidrológico Nacional, ha 
servit per cohesionar el territori i incorporar-lo de nitivament a 

l’imaginari nacional, amb una nova catalanitat desacomplexada i vigorosa i amb l’aportació del seu 
ric univers simbòlic: la jota, les bandes de música, els bous o Sant Antoni, a més d’una literatura 
amb Despuig i Vicenç Garcia, a banda de la modernitat d’Arbó, Bladé, Moncada i Vergés.  
 
BIOGRAFIA  
Xavier Vega Castellví (Flix, Ribera d’Ebre, 1955), ha exercit de professor de loso a a l’Institut de 
Flix, d’on va ser director entre 1996 i 2003. Des de ben jove, s’ha dedicat a la política i a 
l’activisme cultural. En el ter- reny polític, ha estat regidor de cultura a l’ajuntament del seu poble 
(1983-1991) i va ser Delegat Territorial a les Terres de l’Ebre. En el terreny cultural, és membre 
fundador del Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre i un dels impulsors del premi d’assaig Artur 
Bladé i Desum- vila (1983), i ha estat editor de la revista Fòrum (1991- 1993). Ha col·laborat en 
diverses publicacions regionals i nacionals, com la Miscel·lània del CERE, La Veu de l’Ebre, Diari 
de Tarragona, Segre, El Món, Avui, El Punt, Ateneu, Revista de Catalunya o Núvol.  
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TRENS I ESTACIONS DE CATALUNYA 
Ferrocarril 

 
AUTOR: Antoni Nebot Biosca 
 
SINOPSI 
Per primera vegada, com a resultat d’una intensa i llarga recerca de postals 
i fotogra es ferroviàries antigues, s’ofereixen a l’a cionat als trens i al lec- 
tor encuriosit amb la història grà ca del país 345 imatges, la majoria 
inèdites, que mostren totes les estacions i baixadors existents a les 
diverses línies de via d’ample ibèric a Catalunya, durant la prime- ra meitat 
del segle xx. El llibre fa un viatge a través del temps, per conèixer com era 
aquell ferrocarril de l’època dels nostres avis.  

 
BIOGRAFIA 
Antoni Nebot i Biosca (Lleida,1951). Administratiu de professió i a cionat al ferrocarril i a la seva 
història, ha reu- nit en el decurs dels anys un ampli arxiu d’antigues imatges ferroviàries de tot 
el món, especialment de l’època dels trens de vapor, els seus preferits i els que li van encoma- 
nar aquesta a ció en la seva infantesa. Amb el seu ric fons documental organitza exposicions 
fotogrà ques i col·labora en publicacions, audiovisuals i revistes de temàtica ferroviaria. Ha 
publicat els llibres El tren de la Pobla (1995), conjuntament amb Óscar Urgelés i Joan Castro, 150 
anys del tren a Lleida (2010) amb l’escriptor Vidal Vidal, i El tren de la Pobla. Història grà ca del 
ferrocarril Noguera Pallaresa (2014).  
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UN LLOP COM CAL 
Conte il·lustrat 

 
AUTOR: Joaquim Carbó 
IL·LUSTRADOR: Pedro Rodríguez 
 
SINOPSI 
Un llop, fill d’una lloba de molt bona família del Pi- rineu, decideix 
escapar-se del jardí d’una casa de ciutat on va néixer perquè la seva 
mare havia estat capturada feia uns anys. La mare li ha explicat les 
delícies de viure en lliber- tat. El llop, il·lusionat per arribar al Pi- 
rineu on van viure els seus avantpas- sats, apro ta la primera ocasió 
que se li presenta per escapar-se.  
 

BIOGRAFIA 
Joaquim Carbó (Caldes de Malavella, 1932) és un escriptor que fa més de 50 anys va 
participar en el naixement de la revista Cavall Fort. A partir d'aquell moment ha publicat 
moltes novel·les, in nitat de contes, articles i guions de còmic. I s'ha divertit inventant molts 
personatges i fent- los viure aventures com les de Henry Balua i Pere Vidal a la sèrie de La 
casa sota la sorra, o les d'en Felip Marlot, o les de La colla dels deu, Interfase amb mosca i... 
Una llista més llarga que un dia sense pa que podeu trobar al web: www.joaquimcarbo.net.  
Pedro Rodríguez (Sevilla, 1973) ha publicat més d’una trentena de llibres. Com a autor de 
còmics ha rebut el gran premi del públic al Saló de Barcelona per Omar el navegante.  
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VIDES DE FILFERRO 
Novel·la 

 
AUTOR: Montserrat Espallargues i Barceló 

 
SINOPSI 
Hi ha vides rígides, vides exibles, com els innocents dominats per la 
voluntat d’humans perversos, com els culpables que no entenen l’essència 
del seu delicte, com les persones ingènues que es lliuren als altres sense 
condicions, com els homes que pretenen pro- gramar les seves vides com 
si fossin déus, com els malalts mentals que no tenen cabuda en aquesta 
societat, com els intel·lectuals banals sense profun- ditat... Tots ells tenen 
vides de lferro, algunes són tràgiques, altres són còmiques. Aquest llibre 
és un recull de les seves vides i, per extensió, de les nostres.  
 

BIOGRAFIA 
Montserrat Espallargas i Barceló (Barcelona, 1964), llicenciada en periodisme per la UAB. Ha 
estat periodista a la ràdio i al diari i també res- ponsable de comunicació corporativa. En l’actu- 
alitat treballa com a docent de català i habilitats  
comunicatives, i també terapeuta d’habilitats socials per a nens amb problemes d’assetjament, 
víctimes o agressors. Ha guanyat diversos premis literaris: Joan Marquès Arbona amb el recull 
Tot ho dono per perdut, Terra de Fang de Deltebre amb El carrer dels dos cantons, Elsa García 
amb Benvolguda Remei, Vila Santa Bàrbara amb Memòries d’un Asperger, Premi Englantina de la 
Vall d’Uixó amb Sa con- fessió d’un cotorrot, Ploma de Ferro (segon premi) amb Els anys 
romputs, o Gat (segon premi) amb Diuen.  
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Piscina, un petit oceà 

CANÇÓ DE BRESSOL PER A UN HURACÀ I ALTRES CONTES 
DORMILEGUES 
Contes 
 

AUTOR: Joan Faldilles 
IL·LUSTRADOR: Armand 
 
SINOPSI 
Cançó de bressol per a un huracà i altres contes dormilegues és 
un àlbum il·lustrat que recull un total de vuit contes amb un 
motiu (o excusa) comú: el son, “zzzzzz”. Un llibre per llegar, 
mirar i…Fer-lo servir de coixí! 
Resulta que al Ramon de seguida li entra son. Es posa el pijama, 
agafa el coixí i es queda adormit al llit. Però en Ramon ronca 
molt. Ronca com un soc, ronca com una marmota, ronca com un 
catxalot. 
 

 
 
Piscina, un petit oceà 

MONOS EN LA CARA 
Àlbum il·lustrat  

 
AUTOR: Joana Corbata 
IL·LUSTRADOR: Mar Borrajo 
 
SINOPSI 
Monos en la cara és un àlbum il·lustrat atrevit. 
Qui el llegeix s’endinsa en un passeig urbà i 
acolorit on, com passa a la selva, pot fer 
ressorgir el seu propi animal. Al final del camí 
ens sorprendrem amb un retrat que esdevé un 
joc i un nou tipus de mirada. 
 
Ando por la calle con los zapatos mojados. Esquivo 
charcos, ríos, pantanos y cocodrilos. El cielo está 

enladrillado. A mi paso hay ventanas que se abren de las que salen mil loros volando…  
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País de Xauxa Edicions 

Sant Jordi el cavaller 
Conte musical 

 
Col·lecció: Contes i Cançons 
Número: 01 
Lletra i Música: Jaume Moreno i Peracaula 
Il·lustracions: Quim Paredes i Baulida 
Contingut CD: 
1- Conte: Sant Jordi, el cavaller (08:49) 
2-  Cançó: Sant Jordi, el cavaller (03:12) 

     
   

        
 
 
 
 

 
 
 
País de Xauxa Edicions 

La Granja d’en Jepet 
Conte musical 

 
Col·lecció: Contes i Cançons 
Número: 02 
Lletra i Música: Jaume Moreno i Peracaula 
Il·lustracions: Sergi Segura Font 
Contingut CD: 
1- Conte: La granja d’en Jepet  (8:22) 
2- Cançó: La granja d’en Jepet  (4:36) 
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País de Xauxa Edicions 

La Geganta Marcel·lina 
Conte musical 
 

Col·lecció: Contes i Cançons 
Número: 03 
Lletra i Música: Jaume Moreno i Peracaula 
Il·lustracions: Xavier Garcia Salas 
Contingut CD: 
01- Conte: La geganta Marcel·lina  (10:51) 
02: Cançó: La geganta Marcel·lina (1:50) 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

País de Xauxa Edicions 

La llum del fanalet 
Conte musical 
 

Col·lecció: Contes i Cançons 
Número: 04 
Lletra i Música: Jaume Moreno i Peracaula 
Il·lustracions: Alba Wäwä 
Contingut CD: 
1- Conte: La llum del fanalet (13:52) 
2- Cançó: La llum del fanalet  (02:51) 
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País de Xauxa Edicions 

Torrem castanyes 
Conte musical 
 

Col·lecció: Contes i Cançons 
Número: 5 
Lletra i Música: Jaume Moreno i Peracaula 
Il·lustracions: Maria Beitia 
Contingut CD: 
1- Conte: Torrem castanyes (07:01) 
2- Cançó: Torrem castanyes  (02:02) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
País de Xauxa Edicions 
El Carnestoltes 
Conte musical 

 
Col·lecció: Contes i Cançons 
Número: 6 
Lletra i Música: Jaume Moreno i Peracaula 
Il·lustracions: Quim Paredes 
Contingut CD: 
1- Conte: El Carnestoltes (01:10) 
2- Cançó. El carnestoltes (01:36) 
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Piscina, un petit oceà 

ANIMALARI DE CARRER 
Àlbum il·lustrat  

 
AUTOR: Joan Mitjons 
IL·LUSTRADOR: Júlio Aliau 
 
SINOPSI 
Animalari de carrer és un álbum il·lustrat que 
parla d’una ciutat i de tots els animals que 
l’habiten. Pretén ser una reflexió, en clau 
divertida, de com la natura sempre té l’última 
paraula i de com, en el momento més 
inesperat, les coses es capgiren. 
 
Aquesta nit ha plogut molt a Tibilissi i tot s’ha 
negat i el riu s’ha fet gran i s’ha vessat pels dos 

costats. I les truites s’han plantat als restaurants i les anguiles han nedat per l’avinguda i els 
gripaus han saltat amunt i avall de la ciutat… 
 
BIOGRAFIA 
Escriptor nascut vora el Riu Corb (Conca de Barberà) i aficionat als sudokus. En Joan 
Mitjons treballa de cambrer en un conegut cafè de la Rambla Nova de Tarragona i, 
entre servei i servei, quan s’ha llegit el diari i ha fet tots els passatemps… S’ha 
aficionat a escriure les històries que agafa al vol de la boca dels clients. 
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Plataforma de adictos a la escritura 

COSAS QUE ESCRIBÍ MIENTRAS SE ME ENFRIABA EL CAFÉ 
 

 
AUTOR: Isaac Pachón  
   
SINOPSI 
Cuando me viene la inspiración, pido o me preparo un café 
(siempre con leche), cojo mi bolígrafo de tinta azul o coloco mis 
manos sobre el teclado, según esté en alguna cafetería agradable o 
en el silencioso despacho de mi casa, y empiezo a escribir. Y 
escribo cosas, cosas que pasan, que son verdad, cosas que imagino, 
que ni suceden ni sucederán, cosas que te harán sonreír o llorar, 
cosas en las que seguirás pensando durante un tiempo o cosas que 
olvidarás justo al pasar de página… y doy un pequeño sorbo a mi 
taza de café, todavía caliente. Historias en las que la vida, con todos 

sus aspectos, buenos o malos, es la gran protagonista. Relatos de amores no confesados, de 
zapatos mágicos, de ancianos entrañables, de ilusionistas desilusionados, de sorprendentes 
infidelidades, de contagios con final feliz, de idas y venidas entre el cielo y el infierno, de 
locuras en pijama, de inquietantes herbolarios… y sorbo de nuevo el café, ya más templado. 
Pierdo el oremus entre sus escenarios; el tenebroso Averno, el zoco de Marrakech, los 
canales venecianos, cafés neoyorquinos, París, la ciudad de la luz, y como no, Barcelona. Y 
cuando termino de pasear, de husmear, por sus calles y pongo el fin a estas historias, 
siempre sucede lo mismo y, la verdad, es un fastidio: porque cuando echo mano a la taza, sin 
apenas darme cuenta, se me ha enfriado el café. 

 
 
 
Plataforma de adictos a la escritura 

CRUZANDO EL AMANOGAWA 
Novel·la 
 

 
AUTOR: Patricia López-Ortuño 
 
SINOPSI:  
Dos mujeres, dos épocas y una historia que se repite. 
Vega, una camarera de 25 años promiscua, inestable y atormentada 
por la muerte de su padre ve como su presente se desmorona. A 
través de una regresión experimenta sensaciones que cambiarán la 
percepción de su entorno para siempre. Las señales se repiten en 
sus sueños y ayudada por su compañero de piso friki y Mona 
Lancaster (antigua estrella del Paralelo convertida en camello de 
poca monta) irá encajando las piezas del rompecabezas. Mientras, 
evita a toda costa cruzarse con su padrastro que la amenaza, acosa 

y extorsiona. 
Viviane trabaja en un castillo en el Valle del Loira a finales del S.XVII bajo las órdenes de 
Diana de Bovier. Vive un intenso romance con Jacques, el jardinero que esculpe los 
laberintos del castillo.  Pero la felicidad de la pareja se ve truncada cuando Florían, el 
heredero con fama de maltratar a las mujeres, se cruza en el camino de Viviane. Él la agrede 
y viola haciendo que pierda en bebé que estaba en camino. Esto hace enloquecer de ira a 
Jaques que no descansa planeando su venganza. 
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Plataforma de adictos a la escritura 

LA VIDA LEÍDA 
Novel·la 
 

AUTOR: Alejandro F. Orradre 
 
SINOPSI 
¿Hasta qué punto se contagia la locura? 
En el remoto Guardabarros, pueblo imaginario de la España rural, uno 
de sus habitantes empieza a leer libros de una manera compulsiva. Su 
familia tratará de cambiar por todos los medios esa inesperada 
situación. 
Al mismo tiempo Bruno, un chico de diecisiete años, llegará desde 
Barcelona para pasar las vacaciones de verano y así alejarse del 
proceso de divorcio de sus padres. En el pueblo descubrirá que su 
visión del mundo y de las personas dista mucho de ser una verdad 
universal; comprobará en sus propias carnes que los sentimientos 
tiemblan ante los cambios, conocerá el amor y afrontará las 
consecuencias de pasar de la adolescencia a una incipiente madurez. 

 
BIOGRAFIA 
Nací un lunes 9 de junio de 1985, una bonita manera de empezar la semana para mis padres. 
Desde bien pequeño sentí una especial atracción por la lectura, no paraba de leer y leer 
todo lo que caía en mis manos. Sin embargo, la pasión por escribir surgió con dificultad, 
como si hubiera tenido que romper una crisálida más robusta de lo que parecía. Así fue 
como durante el transcurso de 2012 escribí una serie de relatos en un blog, recibiendo para 
mi asombro muy buenas críticas; aquello me motivó, despertando algo en mi interior que 
hoy por hoy está desatado.  
 
 
Plataforma de adictos a la escritura 

MAULLIDOS 
Novel·la 
 

AUTOR: Gemma Solsona 
IL·LUSTRADOR: Judit García-Talavera 
 
SINOPSI 
Los secretos, anhelos y miedos son el motor de los doce cuentos que 
componen “Maullidos” de Gemma Solsona Asensio. Por sus páginas pasean 
mujeres, gatos y fantasmas que se funden en atmósferas envolventes y 
argumentos en los que todas las piezas ajustan de forma precisa. Historias 
nostálgicas, irónicas o perversas, cambiantes como un gato travieso. 
Historias que encuentran en las sugerentes ilustraciones de Judit García-
Talavera el complemento ideal para envolver al lector en una realidad, 
soñada o temida, donde lo fantástico acecha siempre a vuelta de página.  

 
BIOGRAFIA 
Nací en junio de 1977 en Barcelona. La ciudad aún saboreaba la noche mágica de San Juan cuando fui 
abducida para siempre por las brujas, que me condenaron a una atracción fatal por los mundos 
fantásticos. De pequeña, fascinada por el cine y la lectura, devoré las grandes películas clásicas y 
cualquier libro que cayera en mi manos. Tras leer Mujercitas, decidí que quería ser como Jo, y que 
algún día yo también escribirá un libro. Después de obtener la licenciatura en Comunicación 
Audiovisual orienté mi trayectoria profesional hacia el marketing y la publicidad. En 2006 descubrí el 
Aula de Escritores. Con ellos publiqué alguno de mis relatos en las antologías Qué me estás contando 
y Café con letras. 
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Plataforma de adictos a la escritura 

ENTRE LAS DOCE Y LAS CINCO 
Poesia 
 

AUTOR: Maite Doñágueda Ayala 
 
SINOPSI 
Entre las doce y las cinco es un recorrido poético por el 
tiempo, la narración de una historia a medio camino 
entre el recuerdo y el deseo de cambio. Se compone de 
seis voces que hablan sobre un fragmento de vida, 
preludio de una nueva etapa.  Miedo y Amor son los 
contrarios primordiales y coexisten alternando su 
presencia. Junto a Selene, lo femenino, narran historias 
que los dioses del tiempo batallan por mantener bajo su 
influjo. Kronos perpetúa el pasado en la rutina, Kairós 
intercede con fragmentos de esperanza y Aión nos 

acerca a la eternidad. Desde la vivencia arcaica hasta la emoción trascendente, esta 
lucha de fuerzas alumbra un canto a la paz y trata de discernir la naturaleza de la 
infinitud.  
 
 
Plataforma de adictos a la escritura 

A LAS DOCE DE LA NOCHE DEL DÍA DE MI CUMPLEAÑOS 
Novel·la 
 

AUTOR: Manuel Gris 
 
SINOPSI 
A las doce de la noche del día de mi cumpleaños es el 
momento en el que el protagonista de esta historia 
comienza un diario, como válvula de escape, que poco a 
poco se convertirá en testigo de una aventura imprevisible, 
desatada a partir de los “juegos” que lleva a cabo en el 
hotel donde trabaja. 
Un día, uno de esos “juegos” no sale como esperaba y 
todo se le complica hasta el punto en que puede llegar a 
córrer peligro no sólo su vida y la de su mejor amigo, Iván, 
sino toda la humanidad. 

 
BIOGRAFIA 
Me llamo Manuel Gris, y nunca he dejado de escribir. Vivo en Barcelona y mi estilo, 
mis historias y mis personajes se ven, de algún modo, influenciados por escritores 
como Chuck Palahniuk, Charles Bukowski, Craig Clevenger, Simon Beckett, Bret 
Easton Ellis o Amy Hempel, por lo que, como supongo que entenderán, no soy una 
persona que escriba del modo, por decirlo de alguna manera, tradicional. Me gusta 
jugar con las palabras, los tiempos verbales y las situaciones, haciendo que muy pocas 
veces se sepa que voy a escribir a continuación. Gracias por leer. 
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Plataforma de adictos a la escritura 

VALGUAMAR 
Contes      
 

AUTOR: Gemma Solsona i Tebu Guerra 
IL·LUSTRADOR: Iratxe Fernández, Judith Garcia Talavera, 
Xavier Casals 
 
SINOPSI 
Doce historias que se desarrollan en Valparnaso, Guacamalindo 
y Maronia, tres lugares que alguien olvidó trazar en los mapas. 
Historias donde lo inesperado cobra vida y cualquier cosa 
puede ocurrir. Cajas que encierran el crimen en su interior. 
Bosques en los que vale más no entrar. Apuestas que duran más 
de cien años o brujas de las que la muerte parece haberse 
olvidado. 
 
 

 
BIOGRAFIA 
Gemma Solsona nací en junio de 1977 en Barcelona. La ciudad aún saboreaba la noche 
mágica de San Juan cuando fui abducida para siempre por las brujas, que me condenaron a 
una atracción fatal por los mundos fantásticos. De pequeña, fascinada por el cine y la lectura, 
devoré las grandes películas clásicas y cualquier libro que cayera en mi manos. Tras leer 
Mujercitas, decidí que quería ser como Jo, y que algún día yo también escribirá un libro. 
Después de obtener la licenciatura en Comunicación Audiovisual orienté mi trayectoria 
profesional hacia el marketing y la publicidad. En 2006 descubrí el Aula de Escritores. Con 
ellos publiqué alguno de mis relatos en las antologías Qué me estás contando y Café con 
letras, y actualmente colaboro con esta escuela de forma puntual impartiendo clases de 
relato. Me encantan los creppes de chocolate, los sábados y decidir dónde voy a ir de 
vacaciones. Me apasionan los relatos fantásticos, la novela gótica y los vampiros… 
 
Tebu Guerra, fotógrafo y escritor, ha publicado, junto con Gemma Solsona, el libro 
Valguamar, cuentos de lugares, amores y difuntos. Doce historias que se desarrollan en 
Valparnaso, Guacamalindo y Maronía, tres lugares que alguien olvidó trazar en los mapas. 
Historias donde lo inesperado cobra vida y cualquier cosa puede ocurrir. Cajas que 
encierran el crimen en su interior. Bosques en los que vale más no entrar. Apuestas que 
duran más de cien años o brujas de las que la muerte parece haberse olvidado. 
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S 
Silva Editorial 
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Silva Editorial 

EL TRIST ATZAR DEL VERTIGEN QUE EM DEVORA 
Poesia 

 
AUTOR: Òscar Ramírez Dolcet 
 
SINOPSI 
Un vertigen m'apropa lentament al buit però em desperto 
i camino lluny de la fosca nit. Contemplo la terra que 
creua tots els horitzons llunyans de Roma, els camins que 
no duen a enlloc, viaranys on els nòmades tenen dubtes 
de supervivència. La gent fuig dexconsolada al meu voltant 
i jo tinc el desig de contemplar la meva terra originaria. 
L'èxode no permet fer petons a les pàtries que ens 
creiem nostres perquè els Déus han fugit plens de dolor, 
deixant-nos desemparats, amb l'angoixa que suposa 
recordar la nostra evasió. La matança de la intel·ligència 

ha unit les masses. Sóc, de nou, a la vora del vertigen. 
 
BIOGRAFIA 
Periodista i escriptor nascut el 1971. Reusenc de naixement, tarragoní d'adopció i 
resident a La Canonja. Fa més de 25 anys que va començar en el periodisme, ofici 
que l'enamora i viu amb passió. Ha treballat a ràdio, a televisió, premsa escrita i 
gabinets de premsa. Durant tots aquests anys ha rebut diversos reconeixements com 
el Premi de Comunicació Ciutat de Tarragona 2004. 
Ha escrit milers d'articles entre les columnes d'opinió fetes a divresos diaris i els 
textos del seu blog personal que va obrir el 2007. ha publicat 15 llibres de 
temàtiques diverses com ara prosa poètica, aforismes, obres d'àmbit històric o de 
gastronomia. Actualment és gerent de la seva pròpia empresa, Avanti Comunicació. 
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T 
Tropo Editores 
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Tropo Editores 

CARTAS LLEGADAS DE EUROPA 
Novel·la 

 
AUTOR: Carlos Sánchez Granel  
       
SINOPSI 
Cartas llegadas de Europa es la historia de un joven argentino que 
visita Europa a finales de los años treinta con la intención de conocer 
el viejo continente y hacer negocios con diversos fabricantes de 
vidrio. Por carta mantendrá siempre informado a su hermano sobre 
los acontecimientos culturales y políticos de los que será testigo: la 
nueva música de moda, las corrientes filosóficas imperantes y la 
violencia ideológica naciente, preludio de la Segunda Guerra Mundial. 
Su periplo le conducirá desde Buenos Aires a París, y de ahí a Praga, 

en un arco temporal comprendido entre marzo de 1938 y noviembre de 1940. En el 
transcurso de su viaje conocerá el amor a través de dos mujeres bien diferentes: Fräulein 
Beck, que le ayudará en sus negocios, e Irenka, una femme du monde y miembro de la 
resistencia checa que lo llevará a enrolarse en una peligrosa aventura de final inesperado. 
 
BIOGRAFIA 
Nació en la ciudad argentina de Rosario en 1949, es ingeniero civil y en la actualidad vive en 
Buenos Aires. Es autor de tres novelas: Crónicas de la inundación (Editorial Argenta), Un 
viaje a Estambul, Premio La Nación de Novela otorgado por el diario homónimo en 2001 
(Editorial Planeta), y Dementiae Laus, finalista del Premio Emecé 2009 (Grupo Planeta). 
 
 
Tropo Editores 

FELIZ NORTE     
Novel·la 

 
AUTOR: Árpád Kun 
TRADUCTOR: Éva Cserháti i José Miguel Gónzalez 
 
SINOPSI 
Esta es la historia de Aimé Billion, un hombre que se siente no sólo 
extranjero en cualquier parte del mundo, sino hasta en su propio 
cuerpo. Aunque pertenece a la tribu de los Yoruba y su abuelo era 
un brujo africano, su ascendencia franco-vietnamita hace que los 
africanos lo consideren como un hombre blanco, mientras que los 
blancos lo ven como un africano. Tras sus primeros treinta y ocho 
años de vida en Benin, decide afincarse en la lejana Noruega, donde 
saben mucho acerca de lo que significa ser extranjero y estar aislado.  

 
BIOGRAFIA 
Árpád Kun (1965, Sopron) es un laureado poeta, cuentista y traductor húngaro afincado en 
los fiordos noruegos. Ha sido ganador de varios premios prestigiosos: el József Attila (2013), 
otorgado a su producción poética; el Premio Tibor Déry (2000), concedido a su trayectoria 
literaria, y el Premio Aegon de Novela (2014), que obtuvo gracias a Feliz Norte. Está 
licenciado en Literatura e Historia Húngaras por la Facultad de Artes de Budapest y en 
Literatura Francesa por La Sorbona. En la actualidad compagina su actividad literaria con su 
trabajo como asistente sanitario a domicilio para la tercera edad. 
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Tropo Editores 

LAS CHIMENEAS YA NO ECHAN HUMO     
Narrativa 

 
AUTOR: Paolo Zardi  
TRADUCTOR: Celia Filipetto 
 
SINOPSI 
Las chimeneas ya no echan humo es una fascinante distopía que narra la 
decadencia del mundo occidental en un impreciso futuro del siglo XXI a 
partir de la vida anodina de un hombre que vende depuradoras de agua 
puerta a puerta. Cada día desempeña su trabajo con decisión y rigor, 
teniendo como única razón de vivir a su mujer, Eleonore, y a sus hijos, 
Miriam y Marco. Pero un día recibe la noticia de que Eleonore ha entrado 

en coma al sufrir un ictus, y desde ese momento empieza para él una lucha personal para seguir 
adelante con su vida, en un mundo a la deriva devastado por la crisis, un mundo violento y 
asolado por la pobreza en el que la resignación lo ha abarcado absolutamente todo. Mientras su 
mujer se debate entre la vida y la muerte, sumida en un estado vegetativo, el hombre descubre 
un móvil secreto escondido en uno de los cajones del piso. Dentro hay un sinnúmero de fotos 
pornográficas de Eleonore, monstruosas confidencias y declaraciones de amor... Y de pronto la 
realidad irrumpe en su vida y le ataca con un gigantesco dilema moral: romper con su presente y 
olvidar, o confrontar aquella revelación, y en cualquiera de los casos, hacerlo mientras su esposa 
se encuentra aprisionada en un cuerpo inerte y demacrado, en un recipiente de carne y huesos 
exento de funciones. 
 
BIOGRAFIA 
Paolo Zardi (Pádua, 1970) es ingeniero, casado y con dos hijos. Ha publicado una selección de 
relatos llamada Antropometria (Neo Edizioni, 2010) y Il giorno che diventammo umani (Neo 
Edizioni, 2013), obras que le han valido el calificativo de los críticos como uno de los mejores 
cuentistas vivos de Italia. También ha publicado la novela La felicità esiste (Alet, 2012) y la novela 
corta Il Signor Bovary (Intermezzi, 2014). Ha sido el primer autor italiano en ser traducido y 
publicado en la revista Lunch Ticket de la Universidad de Antioch (Los Angeles) con el relato 
«Sei minuti» en Antropometria, con la traducción de Matilde Colarossi. 
 
 
 
Tropo Editores 

NOVIENVRE       
Novel·la 
 
AUTOR: Luis Rodríguez  
      
SINOPSI 
Una novela que explora el concepto de «identidad» a partir de la 
experiencia vital de un niño común y corriente que crece y vive en un 
pueblo del norte de España, hasta que, ya de adulto, se traslada a la 
ciudad para estudiar banca. Este nuevo hombre se llama sencillamente 
Luis Rodríguez, protagonista y narrador al tiempo; un hombre cuya 
incapacidad de tomar decisiones, le lleva a vivir la vida dejándose llevar. 

 
BIOGRAFIA 
Nació en Cosío (Cantabria) en 1958. Actualmente vive en Benicàssim (Castellón). Ha 
publicado con anterioridad La soledad del cometa (KRK Ediciones, 2009) y La herida se 
mueve (Tropo Ediciones, 2015). 
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Tropo Editores 

EL RETABLO DE NO       
Narrativa 

 
AUTOR: Luis Rodríguez  
       
SINOPSI 
El retablo de no nos habla de actores, de la oportunidad 
que tienen de vivir otras vidas para así huir de sí mismos. 
Habla también de personas que respiran mejor en su 
reflejo, en su sombra. Habla, por lo tanto, de la identidad, 
de la herida. La trama es un pretexto para llevar a cabo 
una fuerte reflexión sobre el concepto de identidad y su 
proceso de construcción. El protagonista recrea vidas 
porque no le gusta la suya, recuerda cosas que no ha 

vivido, construye en la vida, como en el teatro. Juega con la fragilidad de la verdad y con el 
desinterés de la humanidad por esta. La verdad es lo que decidimos creer, aunque no es verdad. 
Nada es verdad, nada es real. El resultado es un rompecabezas que busca confundir, como se 
confunden muchas veces los límites de lo ocurrido y lo registrado, lo real y lo construido, la 
realidad y la memoria.  
Si está contada de dos formas es porque la obra nace del impulso inherente a su autor de 
autoeditarse permanentemente. Sus dos cubiertas invitan a abrir el libro por cualquiera de sus 
lados, dejando a criterio del lector cuál debiera ser su comienzo. En su mano está leer ambas 
versiones, tal vez sólo una. La más extensa contiene a la más breve, pero el final de ambas se 
contradice. La interpretación de cada versión es del lector, pues al final, ¿qué es la literatura sino 
un juego de interpretaciones múltiples? ¿Qué es la vida sino ficción? 
 
BIOGRAFIA 
Es uno de esos narradores secretos cuyas obras conforman un proyecto literario extra-ordinario 
y necesario, vertebrado por el riesgo y la ambición narrativa. Nació en Cosío (Cantabria) en 
1958. Actualmente vive en Benicàssim (Castellón). Ha publicado con anterioridad La soledad del 
cometa (KRK Ediciones, 2009), La herida se mueve (Tropo Editores, 2015) y novienvre (Tropo 
Editores, 2016). 
 
 
 
Tropo Editores 

LA HERIDA SE MUEVE  
Novel·la    

 
AUTOR: Luis Rodríguez  
 
SINOPSI 
Esto no es una novela. Aquí no hay trama. El narrador hace trampas. Hasta 
puede que el autor no exista. Y sin embargo, este libro no es ninguna 
broma. Si creías que sabías de literatura o que eras un lector entrenado, lee 
La herida se mueve. Seguro que cambias de opinión. 
 
BIOGRAFIA 
Es uno de esos narradores secretos cuyas obras conforman un proyecto 
literario extra-ordinario y necesario, vertebrado por el riesgo y la ambición 
narrativa. Nació en Cosío (Cantabria) en 1958. Actualmente vive en 
Benicàssim (Castellón). Ha publicado con anterioridad La soledad del 

cometa (KRK Ediciones, 2009), La herida se mueve (Tropo Editores, 2015) y novienvre (Tropo 
Editores, 2016). 
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Tropo Editores 

EL MOLINO DE MOMIAS 
Novel·la 
 

AUTOR: Petr Stancík   
TRADUCTOR: Daniel Ordóñez 
 
SINOPSI 
Praga. Nochevieja de 1865. Mientras Europa se prepara 
para institucionalizar la matanza de miles de soldados en la 
guerra austro-prusiana, un cadáver aparece en el Barrio 
Judío. A este crimen le sucederán otros igual de 
sangrientos y extraños. El comisario Durman, un hedonista 
refinado, gran amante de las mujeres y de la buena comida, 
tratará de atrapar al asesino en serie mientras da cuenta 
de una ciudad fascinante donde las pasiones y los pecados 
gobiernan al hombre. 

 
BIOGRAFIA 
Petr Stancík (Rychnov nad Kněžnou, 1968) es un poeta, novelista, dramaturgo y 
ensayista checo. Hasta 2006 utilizó el seudónimo de Odillo Stradický ze Strdic. Su 
debut literario en narrativa fue con la novela Obojí pramen (El manantial de las dos 
especies), publicada en 1992. En 2008 publicó Pérák, una novela ambientada durante 
la ocupación nazi y protagonizada por un ficticio héroe legendario de la resistencia 
checa. En su obra prosística es típico el fuerte acento que hace sobre los aspectos 
lingüísticos (juegos de palabras, dobles sentidos, neologismos...) y la creación de 
mundos fantásticos. En 2014 publicó El molino de momias, merecedora en 2015 del 
prestigioso premio literario Magnesia Litera. Esta obra le ha consagrado como uno 
de los escritores más vanguardistas y prometedores de La República. 
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U 
UOC 
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UOC 

50 PEL·LÍCULES BÀSIQUES SOBRE EL PERIODISME   
Cinema           

 
AUTOR: Josep Ma. Bunyol 
     
SINOPSI 
Que un hombre muerda un perro puede ser el detonante 
el detonante de una noticia... o de una película. Cineastas e 
informadores comparten una misma pasión, la de describir 
la realidad de modo más o menos subjetivo, armando una 
narrativa que le dé un cierto sentido. Aunque no lo tenga. 
A su vez, los periodistas se han convertido en personajes 
centrales de muchas ficciones, ya sean profesionales 
tenaces enfrentados heroicamente a amenazadoras fuerzas 
corruptas o granujas manipuladores capaces de todo con 
tal de satisfacer su obsesión por la fama, la exclusiva y el 

titular. El cine ha contribuido a modelar el estereotipo asociado a todos ellos, 
testigos necesarios que a menudo acaban implicados hasta el fondo. Desde los 
galanes de traje y corbata, con su identificación prendida en el ala del sombrero, 
hasta los blogueros que retozan en ese nuevo campo sin puertas llamado Internet, 
este libro repasa cincuenta de las mejores películas sobre prensa escrita, radio y 
televisión; historias de grandes logros, dilemas deontológicos y miserias cotidianas. ¡ 
Que no paren las rotativas! 
 
BIOGRAFIA 
Josep M. Bunyol (Barcelona, 1975). Guionista de radio y comentarista de cine y 
series. Licenciado en Periodismo por la Universitat Autònoma de Barcelona, ha 
trabajado en Ràdio Barcelona - Cadena SER, RAC1 y TV3. Actualmente es guionista 
de los programas de Catalunya Ràdio En guàrdia! y El suplement, en el que además 
participa en una sección de estrenos. Escribe sobre series en el diario Ara y en 
Serielizados, y es autor del libro de nostalgia audiovisual Jo també veia Bola de drac 
(Ara Llibres, 2016). Ha conocido algunas redacciones reales y sigue prefiriendo las de 
ficción... 
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Veusambveu 

Voliana Edicions 
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Veusambveu 

VARIAZIONI DI LUNA        
Novel·la 

 
AUTOR: Patrizia Fiocchetti 
 
SINOPSI 
“Alzaré mi voz por encima del ruido de los poderosos. La 
convertiré en trueno, para que explote entre las nubes y se 
convierta en gotas de lluvia que oxigenen la tierra. Si tengo que 
pagar por ello pagaré, quizá sufra violencia o quizá el exilio pero no 
me detendrán. Ni virgen, ni puta, ni santa, ni bruja. Soy Mujer y 
dueña de mi destino.” Mah en la mitología persa es una divinidad 
femenina que representa a la Luna, reina de la noche. Mah también 
es la raíz de muchos nombres femeninos. Muchas variaciones de 
luna e historias de mujeres como las de Mahshid, Mahtab, Mahin y 

Mahnaz están contadas en este libro. Mujeres que eligieron no callarse, no resignarse frente 
a una vida de sumisión para la que parecían destinadas. Sus vidas se cruzaron con la de 
Patrizia Fiocchetti, que después de 13 años de militancia en la resistencia contra el régimen 
de Jomeini y la organización de los mojahedin del pueblo iraní, encuentra a otras mujeres, 
otros relatos y otras resistencias, como las revolucionarias afganas de Rawa, las 
combatientes kurdas del YPJ y muchas otras voces y rostros de mujeres, ejemplos de luchas 
lejanas pero no ajenas. 
 
BIOGRAFIA 
Patrizia Fiocchetti lleva más de veinte trabajando con refugiados politicos en el Consejo 
Italiano para los Refugiados, la Carita de Roma y en el Servicio central del sistema de 
proteción para asiliados y refugiados (Sprar). Publicó Afghanistan fuori dall'Afghanistan 
(Poiesis ED. 2013, con Enrico Campofreda) y ha participado en los libros Una mattina ci 
siam svegliate (Round Robin, 2015) y Si puó ancora fare (Safará, 2016). Particulista de Il 
Manifesto y las revistas Laspro, Confronti y Guerre e Pace. 
 
 
 
Veusambveu 

DOS MANERAS DE SENTIR EL ANSIA DE SER MUJER. 
Novel·la 

 
AUTORA: Julia Justinne 
 
SINOPSI 
“Como hombre, se esperaba de mí que luchara para conseguir la 
victoria o encontrar la muerte intentándolo, pero el convencimiento 
de una muerte inmediata me indujo a escapar. No podía 
imaginarme que esa huida me llevaría a convertirme en mujer.” 
 
Esta novela transcurre en una Europa rota por dos guerras 
mundiales. Una reconstrucción histórica documentada que 
sirve de contexto para explicar la vida de dos miembros de la 
familia Mallarmé-Colbert, dos generaciones que tuvieron que 
hacer frente a la guerra, dos luchadores, dos hombres que 
aprendieron a vivir como mujeres. Una apasionante historia de 

amor, sacrificio y lucha. Una lección de cómo, incluso en las situaciones mas difíciles, ser 
honesto con uno mismo siempre es la mejor decisión. 
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Voliana Edicions 

BASC PER A CATALANOPARLANTS          
Assaig  

 
AUTOR: Beatriz Fernández i Anna Pineda  
      
SINOPSI 
Basc per a catalanoparlants no és només un manual de gramàtica del 
basc, hi ha passatges novel·lats, referències històriques i culturals 
entre la relació de Catalunya i Euskadi, tastets de gastronomia, etc. 
Tot plegat per endinsar-vos, de manera entretinguda, en el 
funcionament de la llengua basca, guiats per la ploma amena i alhora 
rigorosa de la professora Beatriz Fernández, amb l’ajut de la 
traductora Anna Pineda, que ha adaptat per al públic catalanoparlant 
aquest llibre. 
 

 
BIOGRAFIA 
Beatriz Fernández Fernández és professora Titular del Departament d’Estudis Bascos de la 
Universitat del País Basc. Doctorada el 1997 a la Universitat del País Basc (UPV/EHU), és 
membre corresponent de l’Euskaltzaindia (l’Acadèmia de la llengua basca). És autora de diversos 
articles i llibres d’investigació sobre el basc i la variació sintàctica, i ha editat volums col·lectius. 
(Amsterdam/Philadelphia). Aquest llibre és el seu primer assaig divulgatiu. Anna Pineda és 
llicenciada en Filologia Catalana a la Universitat de Barcelona, va obtenir el doctorat en Ciència 
Cognitiva i Llenguatge a la Universitat Autònoma de Barcelona amb una tesi que va merèixer el 
Premi Cum Laude 2015. Ha estat professora de llengua catalana a la Universitat Ramon Llull i a la 
Universitat Autònoma de Barcelona. Actualment, és investigadora al laboratori IKER-CNRS a 
Iparralde. De ben jove va començar a estudiar basc a Barcelona, sense saber que aquella llengua 
que duia al cor seria determinant en la seva carrera com a lingüista, i li permetria participar en el 
projecte de traducció i adaptació d'aquesta obra per als lectors dels Països Catalans. 
 
 
Voliana Edicions 

OBJECTIU FIDEL. CUBA NUA.   
Narrativa 

 
AUTOR: Manel Joan i Arinyó  
        
SINOPSI 
Assessorat en tot moment pel seu mentor Quico Guillem, autor de 
Mulateta meua, el protagonista recorrerà la Perla del Carib de dalt a 
baix i ens la farà conèixer  a fons: el camp, les ciutats, l’arquitectura, la 
gastronomia, els museus, la beguda, la música, l’economia, la flora, la 
fauna i sobretot els carrers i les persones: cambrers i cambreres, 
xofers, jineteres, aconseguidors, guies…Mig en broma, però ben 
seriosament, en "Objectiu Fidel. Cuba nua" Manel Joan i Arinyó 
proclama veritats com temples sobre el socialisme, el capitalisme, 
l’església, la riquesa i la pobresa. 
 
BIOGRAFIA 
Manel Joan i Arinyó (Cullera), poeta i narrador, és autor dels llibres 

de relats Han donat solta als assassins (1985), Premi Ciutat d’Olot, i Stress (1985); i de les novel·les 
Les nits perfumades (1989), Premi Sant Joan i traduïda al castellà Noches perfumadas (2016, Laura 
Editora), Com la flor blanca (1991), Contra sentit (1994), Premi Narcís Oller, El cas Torreforta 
(1999), 10.193-Escuma de mar (2004), Cubaneta meua (2004), Premi Càrcer, L’agenda del sicari 
(2007), Fem un trio (2009), Premi Ciutat de Sagunt, L’atzucac del perdedor (2010), Premi Enric Valor, 
A cor obert (2013).  
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Voliana Edicions 

CABRILS, SAO PAULO, BARCELONA. UN AMOR PENDENT.  
Narrativa      

 
AUTOR: Emília Illamola Ganduxé   
     
SINOPSI 
La novel·la Cabrils, Sao Paulo, Barcelona. Un amor pendent, 
està inspirada en fets reals de la vida de Jaume Almirall i Joana 
Barrós, els quals han compartit records i vivències, moltes de 
les quals estan reflectides en aquest llibre, que en molts 
aspectes és una ficció necessària que m’ha servit per bastir i 
ambientar les diferents èpoques i llocs per on transcorre. 
 
 
 
 
 

 
BIOGRAFIA 
Emília Illamola Ganduxé, (Argentona,1953),  ha estat vinculada laboralment al món del llibre 
des del 1974, primer a la botiga de llibres Cap Gros, i el 1975,  fou cofundadora de la 
llibreria Robafaves de Mataró, de la que es va desvincular el 2011. Actualment, escriu i 
col·labora en diversos programes culturals de Mataró Ràdio (actualment hi dirigeix el 
programa de llibres “El somni del Minotaure”). 
Ha publicat el llibre Fraccions (2012) de prosa poètica i les novel.les Joc de Llunes, (2014), 
Una certa onada, (2015), i Más allá del cielo azul, (2016). Cabrils, Brasil, Barcelona. Un amor 
pendent (2017) és la seva darrera novel·la, la primera basada en fets reals. 
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Voliana Edicions  
 
Xera i Sutge     
Narrativa 

 
AUTOR: Sílvia Fernández Serrano  
       
SINOPSI 
En el llibre es novel·len els fets de la revolta anarquista de 
FÍgols de 1932. La protagonista fa dotze anys i ha de 
començar a treballar a la colònia tèxtil amb la mare. El pare 
treballa a la mina de Sant Corneli de Cercs. 
 
BIOGRAFIA 
Sílvia Fernández Serrano (Sant Jordi de Cercs, 1983) és 
llicenciada en Filologia Anglesa per la Universitat de 
Barcelona, i treballa com a professora de secundària 
d’anglès i de llengua i literatura castellanes. També forma 

part, com a voluntària, de l’equip educatiu de Petits Detalls, ONG de Terrassa amb 
seu al sud-est d’Uganda. 
 
 
 
 
Voliana Edicions 
 
Cròniques de Kaneai   
Narrativa 

 
AUTOR: Raquel Picolo 
         
 
SINOPSI 
Cròniques de Kaneai és un recull de contes fantàstics, la 
majoria dels quals transcorren a Cerbi (Valls d’Àneu, 
Pallars Sobirà). La natura hi és omnipresent i s’hi trenen 
dues melodies ben diferents, la de l’alta muntanya 
humanitzada, on es barregen pagesos i estiuejants, i la 
fantàstica, que brolla de les esquerdes de la terra, de les 
roques i dels salts d’aigua.  
 
BIOGRAFIA 

Raquel Picolo (Cerbi, 1961) va néixer  a les Valls d’Àneu i viu a Vilassar de Mar. És 
escriptora i professora d’escriptura, i també condueix clubs de lectura. Doctora en 
ciències biològiques, en un altre temps que s’encavalca amb el d’ara es va dedicar a la 
investigació, la docència universitària.  
Ha publicat contes en antologies col·lectives. "Pinzellades d’escriptura creativa" 
(2014) recull part de la seva experiència i filosofia com a professora d’escriptura.
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X 
Xilosfera Edicions 
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Xilofera Edicions 
 
Llibres d’artista      
 

AUTOR: Frederic Girós  
        
Xilofera Edicions presenta llibres d'artista 
ilustrats amb gravats xilogràfics originals. Cada 
llibre desenvolupa un tema concret. Son de 
tirada molt reduïda, numerats i signats per 
l'autor.  
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Colla d’escriptors independents 

Lis Castro 
Magí Balcells 
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Colla d’escriptors independents 

UNA VIDA SENSE GOSSOS 
Novel·la 
 

 
AUTOR: Roger Pastor Lorente 
        
SINOPSI 
Sempre m’havia seduït la història de tantes persones que, 
com el meu avi, a mitjans dels ‘60 invertien estalvis i vida 
per embarcar-se cap a les Amèriques a fer fortuna. Sens 
dubte era aquest un bon punt d’inflexió en la vida del qui 
marxava, però també dels qui es quedaven a casa, 
“penjats”, esperant notícies. El més comú era tornar 
arruïnat com a menor dels mals associats a un viatge de 
plaers i penúries. 
Però en aquesta novel·la he volgut dotar al viatger d’un 
cor partit, enfrontant la imatge creada dels qui pateixen 

la marxa, amb la realitat del qui es veu envoltat d’una nova vida lluny de casa. Això 
conduirà al nostre protagonista nascut a Barcelona a viure per països tant 
inconnexos com Brasil, Tailàndia i Laos. Immers en l’efervescència econòmica del 
triangle de l’opi en plena guerra de Vietnam, bressola la il·lusió cada cop més efímera 
de tancar el cercle. 
 
BIOGRAFIA 
Roger Pastor Lorente va néixer a l’Abril de 1975 a Barcelona. Vint anys més tard va 
marxar a estudiar Enginyeria Forestal a Lleida, província que el va adoptar fins a dia 
d’avui. Actualment dirigeix un Alberg a la serra del Montsec, amb qui comparteix el 
seu temps amb la passió per viatjar, l’alpinisme, la música i l’escriptura. D’aquesta 
última disciplina s’extreuen obres de teatre, lletres de cançons, una guia de muntanya 
del Montsec (ed. Alpina) i la seva primera novel·la Una vida sense gossos. 
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Molts granets de sorra 
Fotografia 

 
AUTORA: Liz Castro 
 
SINOPSI 
Molts granets de sorra és una col·lecció de 
fotografies i històries que testimonien la 
creativitat i varietat d'iniciatives que està fent el 
poble de Catalunya per guanyar la 
independència de manera democràtica i pacífica. 
L'objectiu del llibre és d'una banda ser una font 
d'idees exportables a altres moviments 
d'activisme cívic arreu del món, mentre alhora 
ofereix als catalans una perspectiva de conjunt 
sobre el progrès que s'ha aconseguit en la lluita 

cap a la independència. El llibre recull 537 fotografies de part de 170 fotògrafs i 
abarca el periode des de les negociacions sobre l'Estatut d'Autonomia al 2000 fins a 
la reivindicació per part de diversos grups polítics i cívics d'un referèndum oficial i 
vinculant sobre la independència a l'estiu del 2016. 
 
BIOGRAFIA 
Elisabeth Castro, més coneguda com a Liz Castro (San Leandro, Califòrnia, 1965), és 
una escriptora, editora i traductora estatunidenca, coneguda pels seus llibres sobre 
desenvolupament de llocs web i pel seu activisme per la independència de Catalunya. 
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Magí Balcells 
EL REGNAT DE LES PROSTITUTES      
Històrica 

 
AUTOR: Magí Balcells  
       
SINOPSI 
El Regnat de les Prostitutes és una novel•la històrica de 
ficció que transcorre a Roma entre els anys 904 a 935. 
Trenta anys de la història de Roma i el Papat, on dues 
dones, mare i filla,  arribaran a escollir fins a set Papes i a 
dominar la política de la Santa Seu pel fet de ser nétes, 
filles, mares, àvies i amants d’aquests Papes. Mitjançant els 
llaços de consanguinitat amb els diferents pontífex, i el 
seu gran virtuosisme sexual i ambició desmesurada, 
aquestes dues dones es submergiran en un complicat 
entramat de poder que les conduirà, a través de les seves 

aliances familiars amb ducs, emperadors i reis, a convertir-se en les dones més 
importants d’Occident. 
 
No obstant això, la seva proximitat al Vaticà farà que s’adonin de l’existència d’un 
poderós secret només accessible al Papa. A partir d’aquí, la seva ambició per 
conèixer el secret les fa topar amb els diferents Pontífexs. Aquest fet farà que, no 
només siguin les responsables de l’elecció dels Papes, sinó també de les seves morts. 
En busca d’aquest secret es produeixen traïcions familiars, violacions, tortures, 
morts esgarrifoses, conclaves sanguinaris i escàndols sexuals impensables. Les 
tensions entre mare i filla, les venjances polítiques dels seus enemics i el progressiu 
distanciament amb els Papes per les seves reserves a revelar els secrets de l’Església, 
convertiran la vida d’aquestes dues dones en una aventura trepidant on afloraran les 
passions, els misteris i les venjances més cruentes. 
 
BIOGRAFIA 
Magí Balcells i Balcells (les Piles, 1984), es va llicenciar en Dret (2006) i en Ciències 
polítiques i de l'Administració (2008) per la Universitat Pompeu Fabra. El 2009, arran 
d'un viatge fortuït a Roma, va sentir la necessitat d'aprofundir sobre la història de la 
Ciutat Eterna. La curiositat el va portar a iniciar un procés d'anys de lectures i 
d'estudi personal en el qual Balcells va llegir una part molt notable de la bibliografia 
existent sobre la Roma antiga. Es va iniciar amb autors clàssics com Titus Livi i va 
continuar amb autors estrangers com Montanelli, Baker, Barret, Mommsen, Gibbon 
o Goldsworthy. Posteriorment, es va concentrar en l'estudi dels orígens del 
catolicisme i especialment en la figura de Constantí de la mà, entre d'altres, de Juan 
Eslava Galán, Max Gallo, Corrado Augias, Pedro Barrado, César Vidal, Javier Lopez 
Facal o Javier Coll. Després d'això, les visites a Roma van sovintejar i aquella 
curiositat inicial va esdevenir una veritable passió que l'ha portat a visitar amb 
assiduïtat el Museu de la civilització romana i els museus capitolins. Amb tot aquest 
bagatge, Magí es va enfrontar amb un repte: escriure la seva versió dels fets i donar 
vida a personatges, històries i fets reals. 
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