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contem i cantem
• Per a aprendre a llegir lletra majúscula amb cançons populars il∙lustrades.
• Propostes Didàctiques a www.bullent.net.

1. La Masereta
Paco Muñoz & Anna Roig
ISBN: 978-84-96187-56-6

24 pàgs

LA MASERETA VA A COMPRAR CADA DIA
AL MERCAT. AIXÍ, LA CANÇÓ DE LA
MASERETA ENS ENSENYA ELS DIES DE LA
SETMANA.

2. Els colors
Paco Muñoz & Mª José del Amo
ISBN: 978-84-96187-57-3

24 pàgs

QUIN ÉS EL COLOR QUE MÉS T’AGRADA?
I PERQUÈ? RELACIONEM ELS COLORS I
ELS OFICIS.

3. Caragol
Paco Muñoz & Mª José del Amo
ISBN: 978-84-96187-58-0

24 pàgs

CARAGOL, CARAGOL, TRAU LES BANYES
QUE IX EL SOL. UNA CANÇÓ SOBRE UN
ANIMALET BEN PROPER I SIMPÀTIC!

ISBN: 978-84-96187-89-42

24 pàgs

LA NIT DE NADAL ÉS NIT D’ALEGRIA. EL
FILL DE MARIA ÉS NAT AL PORTAL. LA
NADALA TRADICIONAL MÉS DOLÇA.

24 pàgs

ÉS TAN IMPORTANT L’ORATGE AL NOSTRE
PAÍS, QUE LA GENT CANTA QUAN PLOU I
QUAN FA SOL.

6. El tio Pep se’n va a Muro
Dani Miquel & Pau Valls
ISBN: 978-84-9904-005-9
s

24 pàg

EL TIO PEP SE’N VA A MURO. QUÈ ENS
PORTARÀ EL TIO PEP? EL VIATGE, PERÒ,
NO LI ANIRÀ TAN BÉ COM ELL ES PENSA.

7. En Joan Petit quan balla
Grup Carraixet & Dani Cruz
ISBN: 978-84-9904-013-4

4. La nit de Nadal
Paco Muñoz & Anna Roig
ISBN: 978-84-96187-59-7

5. Cançons de l’oratge
Dani Miquel & Pau Valls

24 pàgs

EN JOAN PETIT QUAN BALLA, BALLA AMB
LA MÀ, AMB EL PUNY, AMB EL BRAÇ, AMB
EL COLZE, AMB EL CAP,...
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llegim amb Quina
• La col∙lecció Llegim amb Quina consta de 18 llibres de lectura i 18 quaderns de treball per
projectes que segueixen la temàtica dels llibres (pàg. 49). La col∙lecció està adreçada als 3 cursos
del segon cicle de l’educació infantil. Es tracta d’un material per treballar la lectoescriptura des
d’una metodologia global i de projectes interdisciplinars. Tant els llibres com els projectes de
treball parteixen de les rutines i les situacions de la vida quotidiana en un aula d’educació
infantil. Els primers llibres utilitzen la lletra majúscula, i s’introdueix la lletra lligada a partir del
vuité volum. I el titella Darling, sempre parla en anglès.

Autora: Joaquina Barba
Il∙lustracions: Pere Devesa

3 ANYS
1. Ivan i Andreu van a l’escola
ISBN: 978-84-9904-101-8

16 pàgs

ISBN: 978-84-9904-103-2

2. Núria està enfadada
ISBN: 978-84-9904-102-5

3. Fem assemblea
24 pàgs

16 pàgs

4 ANYS
4. La classe dels elefants
ISBN: 978-84-9904-104-9

8. Vera és adoptada
16 pàgs

5. Aprenen fent projectes
ISBN: 978-84-9904-105-6

ISBN: 978-84-9904-109-4
ISBN: 978-84-9904-110-0

16 pàgs

11. Tita s’ha mort
16 pàgs

ISBN: 978-84-9904-111-7

Emporta’t la caixeta amb
els 18 títols de la col∙lecció
per 46,80€
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16 pàgs

10. No em faig pipi per la nit
24 pàgs

7. Boris torna al seu país
ISBN: 978-84-9904-107-0

16 pàgs

9. Elsa va al metge
24 pàgs

6. Qui és Mario?
ISBN: 978-84-9904-106-3

ISBN: 978-84-9904-108-7

16 pàgs

5 ANYS
12. La nit del pijama
ISBN: 978-84-9904-112-4

16 pàgs

13. Totes les famílies no són iguals
ISBN: 978-84-9904-113-1

24 pàgs

ISBN: 978-84-9904-116-2

24 pàgs

24 pàgs

17. M’ha caigut una dent
ISBN: 978-84-9904-117-9

14. Ens ajudem a aprendre
ISBN: 978-84-9904-114-8

16. Una nit fora de casa

24 pàgs

18. La festa de fi de curs
ISBN: 978-84-9904-118-6

24 pàgs

15. Iguals i diferents alhora
ISBN: 978-84-9904-115-5

24 pàgs

aprenem
amb Quina
(quaderns de treball)
• Quaderns per a treballar a l’escola la col∙lecció Llegim amb Quina.
Autors: Emi Falcó, Empar Martell & Pere Devesa.
• Cada quadern : 32 pàgs/ 2.30€

10. Q.T. No em faig pipi per la nit
1. Q.T. Ivan i Andreu van a
l’escola
ISBN: 978-84-9904-121-6

2. Q.T. Núria està enfadada
ISBN: 978-84-9904-122-3

ISBN: 978-84-9904-130-8

11. Q.T. Tita s’ha mort
ISBN: 978-84-9904-131-5

12. Q.T. La nit del pijama
ISBN: 978-84-9904-132-2

ISBN: 978-84-9904-123-0

13. Q.T. Totes les famílies no són
iguals

4. Q.T. La classe dels elefants

ISBN: 978-84-9904-133-9

3. Q.T. Fem assemblea
ISBN: 978-84-9904-124-7

14. Q.T. Ens ajudem a aprendre

5. Q.T. Aprenen fent projectes

ISBN: 978-84-9904-134-6

ISBN: 978-84-9904-125-4

15. Q.T. Iguals i diferents alhora

6. Q.T. Qui és Mario?

ISBN: 978-84-9904-135-3

ISBN: 978-84-9904-126-1

16. Q.T. Una nit fora de casa

7. Q.T. Boris torna al seu país

ISBN: 978-84-9904-136-0

ISBN: 978-84-9904-127-8

17. Q.T. M’ha caigut una dent

8. Q.T. Vera és adoptada

ISBN: 978-84-9904-137-7

ISBN: 978-84-9904-128-5

18. Q.T. La festa de fi de curs

9. Q.T. Elsa va al metge

ISBN: 978-84-9904-138-4

ISBN: 978-84-9904-129-2
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primeres planes

• Métode d’aprenentatge de lecto-escriptura progressiu i amè. Cada llibret treballa en lletra
lligada unes grafies i inclou un resum de l’argument i del vocabulari treballat com ajuda per a
l’adult. Els llibrets de lectura són a tot color.
• Consulteu a l’editorial pels Quaderns de Treball.
• Cada llibre: 32 pàgs. / 4€

Autors: Adelina Palacín, Assumpta Verdaguer i Montserrat Canudas
Adaptació lingüística: Júlia Gómez i Isabel Mingo
Il∙lustracions: Pilarín Bayés
1. Per molts anys, Laia

4. Neus i Toni

ISBN: 978-84-7602-684-7

ISBN: 978-84-7602-687-8

2. Plou
ISBN: 978-84-7602-685-4

3. Mal a la mà, mal al peu
ISBN: 978-84-7602-686-1

pau i laia

5. Titelles, fades i follets
ISBN: 978-84-7602-688-5

8. Ha nascut Ximo
ISBN: 978-84-7602-691-5

• En els contes de Pau i Laia els xiquets i les xiquetes hi trobaran explicades situacions
quotidianes que podran identificar amb el seu propi món.
• Els textos, entenedors i enginyosos, i les il∙lustracions, clares i atractives, afavoreixen la
comprensió lectora i ajuden a fomentar l’hàbit lector.
Cada llibre: 32 pàgs. / 4’50€

Autors: Adelina Palacín, Assumpta Verdaguer & Pilarín Bayés
Revisió lingüística: Laia Arenas
1. Som Pau i Laia
ISBN: 978-84-9904-001-1 EN MAJÚSCULA

2. La nostra família
ISBN: 978-84-9904-002-8 EN MAJÚSCULA

5. L’arribada de Terri
ISBN: 978-84-7602-750-9

6. Laia s’enfada
ISBN: 978-84-7602-751-6

7. L’accident de la iaia Mercè
ISBN: 978-84-7602-571-0

9. El partit de futbol
ISBN: 978-84-7602-768-4

10. Fem de cangurs
ISBN: 978-84-7602-782-0

12. I les deixalles, que?
ISBN: 978-84-7602-369-3
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les aventures de pau i laia
• Pau i Laia es relacionen, en aquestes aventures, amb diferents animals. El contingut de les
històries parteix sempre del món real, de manera que els infants, quan les llegesquen, puguen
arribar a sentir-se identificats amb els personatges i les seues aventures.
• Cada llibre: 32 pàgs. / 4’50€

Autors: Adelina Palacín, Assumpta Verdaguer & Pilarín Bayés
Revisió lingüística: Diversos
1. Cuidem les gallines
ISBN: 978-84-7602-774-5

2. Volem criar pollets
ISBN: 978-84-7602-775-2

3. El ramat d’ovelles
ISBN: 978-84-7602-776-9

4. Hem trobat una gateta
ISBN: 978-84-7602-777-6

5. Un ratolí molt trapella
ISBN: 978-84-7602-780-6

6. Naix un vedell
ISBN: 978-84-7602-781-3

8. Peixos al mar, castells a la
platja

9. Els mussols estan en perill
ISBN: 978-84-7602-788-2

11. Ens fem amics d’un dofí
ISBN: 978-84-7602-793-6

12. Salvem un esquirol
ISBN: 978-84-7602-794-3

13. El polp gegant
ISBN: 978-84-7602-743-1

14. Ens deixen una mona a casa
ISBN: 978-84-7602-802-5

15. Els capgrossos es queden
sense aigua
ISBN: 978-84-7602-744-8

ISBN: 978-84-7602-787-5
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cavallet de mar
• Per als primers lectors, o el primer cicle d’Ensenyament Primari.
• Amb Propostes Didàctiques que pots baixar-te a www.bullent.net.

1. El papalló pintor
Mercé Viana & Marieta Pijoan
ISBN: 978-84-9904-145-2
24 pàgs

5’95€

Un dia en què estava mig adormida sota un
abre, vaig notar una cosa estranya per la cara,
vaig obrir els ulls i... Allí estava!, tot just a
la punta del nas hi havia un papalló que em
pintava rodolins verds a la galta.

3. El conillet cosmonauta
Mercé Viana & Alfandech
ISBN: 978-84-9904-146-9
36 pàgs

5’95€

Un conillet d’aquells que treballen amb un
mag, pot esdevindre cosmonauta?

4. La lluna presumida
Lidia Massó / Assumpta Mercader & J.
Hernansáez / E. Páez
ISBN: 978-84-86390-82-2
24 pàgs

4’80€

La lluna ja no vol jugar, ara només vol mirar-se
i contemplar com és de bonica…

6. La pota de Pepín Pip
Estrella Ramon & Marieta Pijoan
ISBN: 978-84-89663-03-9
24 pàgs

4’80€

Pepín Pip és virus de la grip. Ha perdut una
pota i esdevindrà un virus d’ordinador.

8. La mona i la palmera cocotera
Llorenç & Paco Giménez
ISBN: 978-84-89663-23-7
32 pàgs

4’80€

Al país de la caputxeta negra, una palmera
cocotera amb moltes pessigolles!

9. Ara sí que t’has refredat!
Pasqual Alapont & R. Crespo & Q.
Soler
ISBN: 978-84-89663-29-9
24 pàgs

4’80€

Ferran s’ha refredat, no pot anar a l’escola,
quina llàstima! tan malament està que no vol
ni jugar.

 = A TOT COLOR
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10. El rap de la gallina Carolina
Pep Castellano & Canto Nieto
ISBN: 978-84-89663-96-1
32 pàgs

5’95€

És la història més marxosa protagonitzada per
Carolina, l’artista independent que més sona
a tot arreu.
Baixa’t la música del rap de la nostra web!

11. On són els arbres?
Josep Chapa & Matilde Portalés
ISBN: 978-84-9904-011-0
32 pàgs

5’95€

Però quina de grossa havia passat aquella nit?
Martina va mirar per la finestra i... no va veure
cap arbre al carrer. Ni a la plaça. Ni al parc. Ni
al riu... La ciutat havia perdut el verd!
Disponibles els Décovinils Arbres màgics amb
els dibuixos del llibre!

5’95€

Quin lloc millor que el jardí per a descobrir la
poesia? Un lloc on el temps descansa, satisfet
com la sargantana, per a després alçar el vol,
lleuger com la marieta
Nova edició amb lletra lligada

13. Les flors de l’Albagès
Llorenç Giménez & Paula Peña
ISBN: 978-84-9904-055-4
32 pàgs

ISBN: 978-84-9904-058-5
32 pàgs

5’95€

On s’amagarà la son que no podem dormir?
En els jocs de construcció? Als llibres? A
l’armari amagada entre la roba?

15. El ratolí i les disfresses
Irene Verdú & Noèlia Conca

12. Poemes al jardí
Irene Verdú & Noèlia Conca
ISBN: 978-84-9904-016-5
32 pàgs

14. On s’amaga la son?
Teresa Broseta & Canto Nieto

ISBN: 978-84-9904-075-2
32 pàgs

16. Tafaner i la Lluna
Irene Verdú, Joaquina Barba & Pere
Devesa
ISBN: 978-84-9904-079-0
32 pàgs

5’95€

En aquest conte de Llorenç, el contacontes,
ens durà l’aroma de les flors de l’Albagès.

5’95€

Per a descobrir que hi ha un món ple
de possibilitats cal imaginar, disfressar-se,
somniar,...

5’95€

La nit guarda un fum d’històries i de llegendes
plenes de màgia. Les vols conéixer? Pregunta-li
a Tafaner, que se les sap totes!
Edició amb lletra lligada

17. Paco Muñoz, l’home de la guitarra
Enric Lluch & Anna Roig
ISBN: 978-84-9904-195-7
32 pàgs

7€

Açò era un home i una guitarra. I aquell home,
gran, amb els cabells llargs i un somriure de
caramel, va trobar un parell de xiquets que li
van demanar que cantara una cançó..
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estrella de mar
• Les històries que més diverteixen, per al segon cicle de Primària.
• Amb Propostes Didàctiques que pots baixar-te a www.bullent.net.

3. Mitjacua i la sargantana de
mar
Pasqual Alapont & Toni Torregrossa &
R. Crespo & Q. Soler
ISBN: 978-84-86390-53-2
60 pàgs

6’90€ EV

La il∙lusió per conèixer la mar, fan que
Mitjacua conega el samaruc i altres animals
nostres pel camí.

5. El misteri del Montcabrer
Jordi Raul Verdú & Guillem Navarro
ISBN: 978-84-86390-81-5
64 pàgs

6’90€

En una de les vessants de la serra de la
Mariola, abans que el Montcabrer, fóra com
és ara…

6. Àngels i la bruixeta
Estrella Ramon & Mabel Ramos
ISBN: 978-84-86390-80-8
64 pàgs

6’90€

7. El poble de Llepamelós
J. Antoni Fluixà & Antoni Laveda
6’90€

Llepamelós és un poble molt dolç, però els
habitants estan tocats de l’ala. Han perdut la
memòria i si no els ajuda algú, la catastrofe
serà irremeiable.

PCa = PREMI CARMESINA
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ISBN: 978-84-86390-94-5
64 pàgs

6’90€

Inventor Xaveta coneixedor d’un fum de
fórmules... ha perdut un vis de l’orella i totes
les fòrmules li han caigut. Quin desastre!

10. El misteri de l’andana
Mercé Viana & Fina Ciscar
ISBN: 978-84-89663-11-4
72 pàgs

6’90€

A qui no li agradaria pujar a l’andana de casa
de la iaia per descobrir els misteris d’un
grapat de mobles vells? Clara i Borja viuran
una aventura d’allò més increïble.

11. Massa casualitats
Vicent Marçà & Miquel Mollà
ISBN: 978-84-89663-14-5
72 pàgs

L’Àngels té vuit anys i mig i una mare
estalviadora que sempre li fa aprofitar la roba
vella de sa germana. Fins que un dia es troba
una bruixeta al terrat i llavors...

ISBN: 978-84-86390-85-3
56 pàgs

8. L’inventor Xaveta
Enric Lluch & Felip Baldó

6’90€

La banyera de Jaume perd aigua i l’endemà hi
ha inundacions. Mor el seu canari i hores més
tard… un accident d’avió! Massa coincidències
per a continuar tranquil!

12. La serp del llac
Antoni Torreño Mateu
ISBN: 978-84-89663-20-6
88 pàgs

6’90€

Aquesta és la història de com es creà
l’Albufera. Potser no és del tot veritat, però
és bonica.

13. La princesa Pomèlia
Núria Pradas & Silvia Molinero
ISBN: 978-84-89663-33-6
64 pàgs

6’90€ PCa

La princesa Pomèlia viu en un regne on no hi
ha res més que pomes per menjar. Desdejuna
pomes, berena pomes, dina i sopa pomes…
ja n’està ben farta de tant de menjar pomes!

14. En quin cap cap?
Enric Lluch & Albert Pallarés
ISBN: 978-84-89663-50-3
64 pàgs

6’90€

Els reis de Trèvol se n’anaren a berenar i es
perderen. El primer ministre no pot més de la
feina que té. Cal buscar un rei nou.

15. La xiqueta del Benicadell
Jordi Raül Verdú & Albert Pallarés
ISBN: 978-84-89663-66-4
72 pàgs

6’90€

El Benicadell és una muntanya plena de
llocs màgics, on les plantes medicinals i els
habitants que la freqüenten la fan tan especial
com meravellosa. La xiqueta del Benicadell
forma part de la seua història.

16. Marta Martí,
la reina del rodolí
Pep Castellano & Canto Nieto
ISBN: 978-84-89663-70-1
80 pàgs

6’90€

Marta Martí és una xiqueta molt rodolinera.
Ací contem com descobrí la màgia de les
paraules i el misteri dels llençols mullats...

17. El secret de l’estora Leonora
Mercé Viana & Anna Roig
ISBN: 978-84-89663-87-9
80 pàgs

6’90€

Leonora és una estora molt especial perquè té
la virtut d’observar, de recordar, de parlar…
Gràcies a això podrà resoldre un gran enigma
que porta a les autoritats de cap.

18. Estel estel∙lar
Lourdes Boïgues & Anna Roig
ISBN: 978-84-96187-23-8
88 pàgs

6’90€

Estel sap que és diferent i això no li fa gens de
gràcia. Gràcies al regal d’aniversari de sa mare,
coneixerà un ésser que viu molt lluny i que li
revelarà un secret increïble.

19. Cua de cavall
Isabel Marín & Mabel Ramos
ISBN: 978-84-96187-25-2
88 pàgs

6’90€

Mireia viurà amb els seus amics uns dies
entusiasmats a cavall d’una pel∙li que va a
rodar-se a La Pobla. Enmig de tot açó, un porc
senglar tancat a una gàbia… perdó, està en
llibertat; ui!, no, que està solt…

20. Les puces vampires
Pep Castellano & Canto Nieto
ISBN: 978-84-96187-51-1
88 pàgs

6’90€

Un comte molt estrany que viu en un castell
vell, dorm en un taüt i té uns queixals
molt llargs. Un vampir? Això podríem fer,
si és vegetarià! Un dia li piquen unes puces
xucladores de sang. Què passarà? S’hauran
tornat vampires? O vegetarianes?
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21. Sac de poemes
Isabel Mingo & Ana Ruiz

25. La princesa Cagaire i Bufeta
Anna Llàcer & Esther Burgueño

ISBN: 978-84-96187-53-5
56 pàgs

6’90€

Aquest llibre és com un sac ple de poemes
amb protagonistes ben variats. Podreu volar
en un avió, tocar el piano, dormir amb un nino
o viatjar amb tren.

22. Jordi i el tresor de les vint
perles
Lluís Miret & Xavier Gordillo
ISBN: 978-84-96187-78-8
72 pàgs

6’90€ PCa

Jordi és convidat per una granota i un ànec de
goma a recórrer un món màgic i sorprenent.
Un poderós mag els encomana complir una
missió molt important i perillosa.

23. La Reina Mariola
Virgínia Martínez, Sara Ribes & Dani
Cruz
ISBN: 978-84-96187-81-8
8 pàgs

6’90€

A la reina Mariola li ha arribat l’hora de cedir
el seu regne a la seua filla Aitana, la qual cosa
suposa que haurà d’abandonar el rusc on ha
viscut tota la seua vida. Amb l’ajuda de les
seues amigues, trobarà la il∙lusió d’iniciar una
nova vida plena d’aventures a la platja.

24. El Montgó i l’esbarzer
Josep Castelló & Roger Batalla
ISBN: 978-84-9904-004-2
72 pàgs

6’90€

Els meus pares van decidir posar-me Bella!
Quin nom tan meravellós!
–Bella Cagaire i Bufeta –va dir mon pare–,
sona magnífic.
«Espera un moment!», vaig pensar des de dins
de la panxa de ma mare, «Com que Cagaire
i Bufeta?».

26. Lina Panxolina i el quadern
màgic
Mercè Climent & Àgueda Climent
ISBN: 978-84-9904-056-1
88 pàgs

6’90€

Lina és una xiqueta molt especial i amb molta
imaginació, però es sent un poc sola. Un dia li
cau a les mans un quadern màgic que canviarà
tot el seu univers i dels que l’envolten.

27. Embolic de poemes
Isabel Mingo & Noèlia Conca
ISBN: 978-84-9904-057-8
64 pàgs

6’90€

Isabel ens ha tornat a embolicar amb un
fum de poemes. Amb la companyia de les
bruixes, ens envolarem amb un globus, per a
Carnestoltes.

28. Estel i els àngels
Lourdes Boïgues & Anna Roig
6’90€

Colometa ha sofert una terrible maledicció
que la converteix en bestiola junt amb
el guàrdia que la protegeix. Carme haurà
d’arriscar la seua vida recorrent a Montgó,
el déu que habita en la muntanya màgica de
La Marina.

PCa = PREMI CARMESINA

12

ISBN: 978-84-9904-009-7
80 pàgs

ISBN: 978-84-9904-069-1
96 pàgs

6’90€

Durant la setmana esportiva que celebra el
col∙legi, Estel compta amb l’ajuda del vestit
especial que li regalaren els extraterrestres.
Però, ha desaparegut i han segrestat la gosseta
d’Estel. On està el vestit? Qui ha segrestat
Lila?

29. Poemes viatgers
Joaquina Barba & Noèlia Conca
ISBN: 978-84-9904-090-5
64 pàgs

32. Quin enrenou al formiguer!
Mercé Viana & Noèlia Conca
6’90€

A sobre de l’estora màgica dels poemes
viatgers, podreu fer un viatge fantàstic a
l’estació dels somnis. Una manera molt
divertida de llegir històries.

30. Ioli Complements
Toni Sanz & Dani Cruz
ISBN: 978-84-9904-096-7
88 pàgs

6’90€

Ioli és una jove periodista compromesa en
la defensa del medi ambient mitjançant un
programa de televisió d’èxit. Esforç, amistat,
paciència i sentit comú, amb una pinzellada de
màgia, són les lliçons que podem aprendre al
llarg d’aquestes divertides aventures.

31. Un tren de llegenda, el
Xitxarra
Juli Capilla & Antoni Laveda
ISBN: 978-84-9904-141-4
80 pàgs

ISBN: 978-84-9904-143-8
64 pàgs

33. La Panderola, un tren que
vola
Pep Castellano & Canto Nieto
ISBN: 978-84-9904-159-9
80 pàgs

6’90€

6’90€

Has sentit parlar de la Panderola? Diu la cançó
que és un «tren que vola». T’imagines un tren
volador? Si t’endinses en el llibre veuràs com,
amb la màgia de la música aconseguir fer volar
un tren i coses més sorprenents, encara..

34. Dinosaures a les Columbretes
Juli Capilla & Àgueda Climent
ISBN: 978-84-9904-170-4
88 pàgs

El iaio Ferran convida els seus néts a pujar al
tren de joguet que hi ha al parc del seu poble,
Almoines. Però, de sobte... es troben en un
tren de veritat! És el Xitxarra, l’antic tren
dels anglesos que anava del Port de Gandia
fins a Alcoi.

6’90€

Aixó diu que era i no era una formigueta que
havia nascut moooolt diferent a la resta.

6’90€

Lledó i Guillem se’n van d’excursió amb
l’escola a Castelló. Van més enllà, i s’endinsen
per la mar oberta. De sobte, una tempesta
els arrossega a tots mar endins fins arribar
a les illes Columbretes. Allí, es troben amb
uns animals fabulosos que no esperaven: els
dinosaures!

35. Demana un desig
Vicent Pardo & Gustavo Sanchis
ISBN: 978-84-9904-185-8
80 pàgs

7€

En una voreta del pensament de totes les
persones viu la colla més increïble i divertida
d’amigues i amics: és la formada pels nostres
desitjos, fantasies, il·lusions i somnis. Sempre
està de festa, sempre pensant, tramant i
planejant mil maneres de fer-se realitat. Segur
que tu també te l’has notat! I què passa quan
un desig s’acompleix? Ui! Passa de tot, com
podràs comprovar en les deu històries que
apareixen en aquest llibret. Potser hauries de
llegir-lo atentament perquè algun dia tu també
et pots trobar vivint allò que has imaginat amb
tantes ganes....
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els llibres del gat en la lluna
• A partir de 10 anys, un pas crucial per a convertir-se en grans lectors.
• Amb Propostes Didàctiques que pots baixar-te a www.bullent.net.

3. Un estiu al maset
Isabel Ballester & Ada Garcia

12. S’ha escapat un cangur
Montserrat Bonaventura & Miquel Mollà

ISBN: 978-84-86390-36-5
104 pàgs

ISBN: 978-84-89663-72-5
80 pàgs

7’50€ PCa

Costums, tradicions i vivències del nostre
món rural en un estiu.

5. En l’olivera dels cimals alts
Maria Conca & Candid P. Solaz
ISBN: 978-84-86390-45-7
72 pàgs

7’50€ EV

13. La reina Tarel∙la
Albert Dasí & Paco Gimenez

Una olivera plantada l’any 1100 pels moriscos
ha de tindre bones llegendes per contar.

ISBN: 978-84-86390-86-0
72 pàgs

6. L’engruna de cristall
Pepa Guardiola & Ada Garcia

Marcel, el forner, encén el foc de l’alegria. Això
no senta gens bé a Tarel∙la, que governa amb
molt de mal geni el País.

ISBN: 978-84-86390-46-4
96 pàgs

7’50€ PCa

Història d’una diminuta part de cristall que
guanyà la partida del Torneig de Primavera
de boletes.

7. El gegant i el rabadà • Neu al
parc
Lluis Ferran de Pol & Miquel Mollà
ISBN: 978-84-86390-47-1
72 pàgs

7’50€

Un clàssic, contes d’adults que els menuts
entenen a la seua manera.

9. Jocs de mags
Salvador Comelles & Juanjo Tornero
ISBN: 978-84-86390-54-9
52 pàgs

7’50€ PCa

El mag Andreu va fer entrar la mare de Pol en
un barret i després no hi va haver manera de
que en sortís…
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7’50€ PCa

Imagina’t que un dia quan estàs jugant amb un
dels teus videojocs, disparant animals que ixen
a la pantalla per sumar punts, l’animal al qual
toca eixir desapareix.

7’50€

14. El regne de Tentipotenti
Enric Lluch & Robert Amoraga
ISBN: 978-84-89663-04-6
80 pàgs

7’50€

Tot el que pensa que les eleccions no valen
per a res, és perquè desconeixen el que passà
al poble de Senill després d’unes eleccions en
les que la gent votà sense pensar-s’ho gens ni
miqueta…

15. Les peripècies d’un gra de
cafè
Roland Sierra & Robert Amoraga
ISBN: 978-84-89663-12-1
80 pàgs

7’50€ PCa

Què dirieu que vol aquest gra de cafè? Anar a
raure al molinet i després a la cafetera. És el
seu destí i el seu anhel... però no li resulta tan
fàcil com hauria.

16. El viatge extraordinari d’un
tap de banyera
Jordi Folck & Manel Granell
ISBN: 978-84-89663-24-4
96 pàgs

7’50€ PCa

La més gran pel∙lícula mai per mai filmada, mil
i una aventures del tap de banyera.

17. El detectiu Camaperdiu
Vicent Marçà & Albert Pallarés
ISBN: 978-84-89663-49-7
64 pàgs

7’50€ PCa

Una ONG de lladres sense fronteres duen de
cap el detectiu Camaperdiu.

18. La formiga cubana
David Nel∙lo & Albert Pallarés
ISBN: 978-84-89663-51-0
80 pàgs

7’50€

20. La botiga del Carme
Teresa Broseta & Mª José del Amo
ISBN: 978-84-89663-71-8
80 pàgs

7’50€ PCa

Al barri del Carme, on viu la Bàrbara, hi ha
una botiga amb un terrible secret. En falles es
descobrirà tot.

21. Una acampada embolicada
Josep Chapa & Mª José del Amo
ISBN: 978-84-89663-88-6
96 pàgs

7’50€

Una acampada pot ser l’escenari ideal per
a molts successos. Aquesta, és una excursió
escolar on l’amor, la festa, l’aventura i el
misteri s’entremesclen amb una esfereïdora
llegenda.

Allò que realment agradava a Sebastià era
tenir joguets, trencar-los i fer-los malbé… I la
formiga cubana? I perquè era cubana?

22. El món dels forrellats
Ferran Bataller & Robby

19. Banyes de bou
Isabel Marín & Mabel Ramos

Miquel i Ester van, en una missió
importantíssima, al Món dels Forrellats.

ISBN: 978-84-89663-60-2
80 pàgs

ISBN: 978-84-89663-89-3
80 pàgs

7’50€ PCa

7’50€ PCa

Mireia vol anar d’excursió al Safari Parc. Però
sa mare l’envia a Vilafranca, que també hi
ha bona cosa d’animalets. Clar, té un oncle
veterinari, un altre que té un circ… Però el
bou no té res a vore amb la seua família!

PCa = PREMI CARMESINA
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23. Jaume, el gos i l’humà rabiós
Pep Castellano & Canto Nieto
ISBN: 978-84-89663-93-0
96 pàgs

7’50€

Avui en dia costa molt trobar un pis on
accepten humans. Hi ha gossos, com la veïna
del quart, que els tenen autèntica mania.

24. Berenars amb Cleopatra
Teresa Broseta & Juan Carlos San
Roman
ISBN: 978-84-89663-99-2
88 pàgs

7’50€

La millor amiga de la Blanca ha canviat
de poble, i un nou company ocupa el seu
lloc. A poc a poc, anirà descobrint coses
interesants de Joan, entre elles a Cleopatra,
que prepara els millors dolços i provoca els
majors desastres.

25. Una llegenda per a Draco
Francesc Gisbert & Rebeca Tomillo
ISBN: 978-84-96187-00-9
96 pàgs

7’50€ PCa

Algú s’ha instalat al pis de dalt del que viu
Alba i sorolls estranys no la deixen dormir.
Però el esbrinar què és, la durà a tractar amb
bruixots, cavallers, donyets,...

26. Marta Teixidor,
la dona ascensor
Pep Castellano & Canto Nieto
ISBN: 978-84-96187-09-2
96 pàgs

7’50€

Marta és una xica molt riallera i animada.
Té molt de coratge, i és capaç d’afrontar
qualsevol situació, per no renunciar ni a
l’amor ni a la felicitat. Encara que haja de
transformar-se en la dona ascensor.
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27. El somni d’un cavallet de
fusta
Montserrat Bonaventura & Mª José del
Amo
ISBN: 978-84-96187-22-1
96 pàgs

7’50€ PCa

El somni del Cavallet de Fusta era jugar amb
un xiquet o una xiqueta i, junts, galopar fins
arribar a l’horitzó. També l’Oixt tenia un
somni: no oblidar el país on va néixer i d’on
havia marxat. Tots dos estaven disposats a
realitzar els seus somnis.

28. Mei-Mei vol ser rei
Mercé Viana & Felip Baldó
ISBN: 978-84-96187-30-6
80 pàgs

7’50€ PCa

Al regne de Meliconfit tota la família reial
porta corones de cartró en lloc d’or o pedres
precioses. La princesa Aluci escolta la terrible
història sobre el drac Mei-Mei, que va furtar
les corones reials.

29. La taverna del bandoler
Lourdes Boïgues & Xavier Gordillo
ISBN: 978-84-96187-46-7
80 pàgs

7’50€ PCa

S’ha comés una injustícia! Això pensa Laura
quan son pare li diu que enguany no aniran de
vacances a la platja. Aviat descobreix que el
poble és un lloc sorprenent. Allí mamprendrà
una aventura increïble i perillosa al món del
bandoler Nicolau.

30. Domadora de mar
Pep Castellano & Canto Nieto
ISBN: 978-84-96187-79-5
80 pàgs

7’50€

La nit màgica de Sant Joan, Marta coneix
Pierre, el fill d’uns artistes ambulants. Junts
descobreixen la bellesa del circ, la màgia
de les ones, el valor de l’amistat i un poder
sorprenent: la capacitat de domar la mar.

31. Els pirates no ploren
Pep Castellano & Canto Nieto
ISBN: 978-84-96187-95-5
96 pàgs

7’50€ PCa

Marta perd a sa mare en un accident de
trànsit i ara, ha d’anar a viure amb el seu avi,
a qui no coneix de res. Els dos hauran de
conviure amb una nova realitat i aprendran a
sembrar la llavor de l’ecologia, de l’amor, de
l’amistat i de l’aventura.

32. L’últim linx
Santiago Forné & Antoni Laveda
ISBN: 978-84-9904-010-3
96 pàgs

7’50€ PCa

Bola de Neu és un linx que viu a la marjal. No
entén perquè els linxs són solitaris i viu amb
dificultat la separació, primer de la seua mare
i després tracta de recuperar la companyia
del seu germà que desapareix sense dir-li res.

33. La Velleta Refranyera
Jordi Raül Verdú & Mª José del Amo
ISBN: 978-84-9904-046-2
112 pàgs

7’50€

La velleta refranyera és una dona centenària
que, com parla a base de refranys i frases fetes,
crida especialment l’atenció a un grup d’amics,
que acaben convidant-la a la seua escola, lloc
on farà realitat el seu gran somni.

34. Un pirata tocat pel cacau
Màrius Moneo & Xavier Gordillo
ISBN: 978-84-9904-052-3
64 pàgs

7’50€ PCa

Arnús és un pirata cansat de tot: trinxar, pelar,
cremar, rebentar, robar, aixafar i escorxar ja no
li fa il∙lusió. Una substància fosca i aromàtica,
una menja dolça i amargant a la vegada és
el seu objectiu. Però no serà el únic que vol
aconseguir-lo.

35. Ara va de neu
Josep Chapa & Antoni Laveda
ISBN: 978-84-9904-068-4
112 pàgs

7’50€

Abans d’eixir de viatge, un grup d’amics, té
molt clar que pot esperar. Però, ningú no
comptava amb aquella por, ningú no comptava
amb aquella tempesta i ningú no comptava
amb una cova com aquella...

36. Àlex i les portes estel∙lars
Xavier Mínguez & Dani Cruz
ISBN: 978-84-9904-071-4
96 pàgs

7’50€

La mare d’Àlex li ha comprat una pistola
obriportes estel∙lars al multipreu del cantó.
Però la sorpresa vindrà quan descobrisca
que funciona! Així, arriba a una dimensió
desconeguda: la dimensió dels superherois. Els
superherois l’esperen impacients: necessiten
que es convertisca en un d’ells. Però quin?
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37. Un gos de pel∙lícula
Teresa Broseta & Alexis Barrio
ISBN: 978-84-9904-082-0
72 pàgs

7’50€ PCa

Des que Belladona desaparegué volant en la
seua granera, la masia ha estat deshabitada.
O això és el que es pensaven fins que Nika i
Àlex, fan un inquietant descobriment...

38. Les entranyes del Montgó
Jordi Raül Verdú & Antoni Laveda
ISBN: 978-84-9904-093-6
80 pàgs

7’50€

El descobriment de l’entrada d’un passadís al
cim del Montgó endinsa uns germans per les
entranyes del Montgó. El perill i la sorpresa
més gran els espera.

39. Set Blancaneus i un nan
Carles Cano & Núria Feijoó
ISBN: 978-84-9904-098-1
80 pàgs

7’50€ PCa

Una versió gamberra de Blancaneu i els set
nanets, només que a l’inrevés, ací són set les
princeses blanques com la neu. Cal buscar un
hereu i la reina aprofita l’arribada d’un nan per
nomenar-lo successor i obligar-lo a casar-se
amb una de les seues filles.

40. Els xiquets de la gorra
Enric Lluch & Pere Devesa
ISBN: 978-84-9904-144-5
80 pàgs

7’50€ PCa

Conta la història d’uns xiquets que conviuen
en un hospital de manera permanent. A
través del seus ulls d’infant, coneixen les
vivències, els moments de tristesa i d’alegria
d’altres persones adultes que, per diverses
circumstàncies, ocupen les habitacions del
mateix hospital.

PCa = PREMI CARMESINA
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41. Ximo Potter i el
col∙leccionista de mòbils
Vicent Sanhermelando & Núria Feijoó
ISBN: 978-84-9904-158-2
96 pàgs

7’50€

No oblideu el meu nom: Ximo Potter. Sense
dubte, el pròxim actor revelació, d’una sèrie
televisiva en projecte. Ficant-me en el paper,
vaig conéixer el col∙leccionista de mòbils,
un savi immigrant responsable d’una missió
secreta de la qual, no vos vaig a parlar ara...

42. Guardians del gel
Pep Castellano & Canto Nieto
ISBN: 978-84-9904-179-7
136 pàgs

7’50€

L’Antàrtida. Una capa de gel de quatre
quilòmetres de gruix.A sota, un lloc meravellós
per a viure. El Llac Vostok. En plena crisi a la
Vall del Llac, quan els habitants de l’interior de
la Terra pensen que el cel de gel els caurà a
sobre, Marta troba les proves que a l’exterior
també pot haver-hi vida.

43. L’esperit del Cabanyal
Teresa Sanchis & Abraham Mondría
ISBN: 978-84-9904-188-9
104 pàgs

7’50€

Per poder salvar el barri, l’Esperit del Cabanyal
enviarà a Guillem a través del temps, a buscar
les claus que necessiten els veïns.

primeres
rondalles
d’Enric Valor
• Una selecció de les rondalles més populars d’Enric Valor.
• A tot color.
• Adaptades per Jordi Raül Verdú.

1. L’albarder de Cocentaina
Il∙lustracions d’Esperança Martínez
ISBN: 978-84-9904-161-2
32 pàgs

8. Nabet
Il∙lustracions d’Antoni Laveda
8€

2. I queixalets també! / El dimoni
fumador
Il∙lustracions d’Esperança Martínez
ISBN: 978-84-9904-162-9
32 pàgs

Il∙lustracions d’Antoni Laveda
ISBN: 978-84-9904-191-9
48 pàgs
8€

8€

8€

10. La mare dels peixos
Il∙lustracions de Priscila Arándiga
ISBN: 978-84-9904-192-6
40 pàgs

8€

11. La rabosa i el corb / Joan Ratot
Il∙lustracions de Priscila Arándiga

4. Història d’un mig pollastre
Il∙lustracions d’Esperança Martínez
ISBN: 978-84-9904-164-3
32 pàgs

ISBN: 978-84-9904-193-3
40 pàgs

5. La crida de la rabosa /
Comencilda, Secundina i Acabilda
Il∙lustracions d’Antoni Laveda

12. El llenyater de Fortaleny
Il∙lustracions d’Antoni Laveda

ISBN: 978-84-9904-181-0
32 pàgs

8€

9. El Gegant del Romaní

3. El príncep desmemoriat
Il∙lustracions d’Esperança Martínez
ISBN: 978-84-9904-163-6
32 pàgs

ISBN: 978-84-9904-184-1
32 pàgs

8€

ISBN: 978-84-9904-194-0
40 pàgs

8€

6. El rei Astoret
Il∙lustracions de Priscila Arándiga
ISBN: 978-84-9904-182-7
40 pàgs
8€

7. El jugador de Petrer
Il∙lustracions de Priscila Arándiga
ISBN: 978-84-9904-183-4
32 pàgs

8€
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13. Esclafamuntanyes
Il∙lustracions de Dani Cruz

17. El Les velletes de la Penya Roja
Il∙lustracions Sílvia Faus i Àngela Barratxina
ISBN: 978-84-9904-211-4
32 pàgs
10€

ISBN: 978-84-9904-201-5
56 pàgs
8€

14. L’envejós d’Alcalà
Il∙lustracions de Sílvia Faus
ISBN: 978-84-9904-202-2
32 pàgs

8€

8€
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10€

Il∙lustracions Sílvia Faus i Àngela Barratxina
ISBN: 978-84-9904-213-8
32 pàgs
10€

20. El pollastre de festes
Il∙lustracions de Dani Cruz

16. El Palleter. Les animetes.
Il∙lustracions d’ Antoni Laveda
ISBN: 978-84-9904-204-6
40 pàgs

ISBN: 978-84-9904-212-1
32 pàgs

19. L’amor de les tres taronges

15. El Ferrer de Bèlgida
Il∙lustracions d’Antoni Laveda
ISBN: 978-84-9904-203-9
33 pàgs

18. El patge Saguntí
Il∙lustracions d’Antoni Laveda

8€

ISBN: 978-84-9904-214-5
32 pàgs

10€

Àlbums
• A tot color i en tapa dura.
• El millor regal per als més menuts.

6. En Ric Rap Rondalles: El
Musical
Vol de núvol & Alejandra Romero
ISBN: 978-84-9904-070-7
80 pàgs

20’80€

INCLOU CD D’ÀUDIO

7. Conta’m l’horta
Il∙lustracions d’Antoni Laveda
Rondalles de Juli Avinent, Carles Cano,
Fèlix Sempere & Antoni Torreño
ISBN: 978-84-9904-160-5
80 pàgs

1. Història d’un mig pollastre
Il∙lustracions d’Anna Seguí
ISBN: 978-84-96187-62-7
32 pàgs

16’50€

INCLOU CD D’ÀUDIO

3. Comencilda, Secundina i
Acabilda
Il∙lustracions d’Anna Seguí
ISBN: 978-84-96187-64-1
32 pàgs

16’50€

INCLOU CD D’ÀUDIO

4. La mare dels peixos
Il∙lustracions de Dani Cruz
ISBN: 978-84-96187-65-8
44 pàgs
INCLOU CD D’ÀUDIO

5. Joan Ratot
Il∙lustracions d’Antoni Laveda
ISBN: 978-84-9904-051-6
32 pàgs

· La mona lectora
Llorenç Giménez & Núria Feijoó
ISBN: 978-84-9904-178-0
32 pàgs

14€

A la selva viu una mona molt curiosa, solidària
i treballadora. Cada nit explica contes d’una
maleta que és a l’altra banda del riu. Una nit,
una tempesta brutal destrossà el pont. La
mona ha de creuar ara el riu, però un cocodril
i un tauró no li ho posen fàcil...

· El pirata Pataxula en el tresor
del monstre
Bertomeu & Empar Bou
ISBN: 978-84-9904-150-6
32 pàgs

16’50€

20€

15€

El primer tresor que hagué de buscar el
pirata Pataxula amb la seua tripulació va ser
el tresor del monstre. Quina mala sort! Però
era el que deia El Llibre dels mapes...
Duu un cd amb el conte dramatitzat i moltes
cançons.

14’60€
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rondalles
v
alencianes
d’enric valor

• Les rondalles originals arreplegades per Enric Valor en vuit volums.
• El món popular del nostre país, la fantasia de les tradicions orals dels nostres majors.
• Amb un glossari que contribueix a fer més senzilla la comprensió del text.

R.V. 1.
El llenyater de Fortaleny; Les velletes
de la Penya Roja; La mare dels peixos;
El patge Saguntí.
ISBN: 978-84-89663-41-1
136 pàgs

7’70€

R.V. 2.
El castell del sol; I queixalets també!;
Els guants de la felicitat
ISBN: 978-84-89663-42-8
136 pàgs

7’70€

R.V. 3.
El gegant del romaní, L’envejós
d’Alcalà; El xiquet que va nàixer de
peus; El ferrer de Bèlgida
ISBN: 978-84-89663-43-5
160 pàgs

7’70€

R.V. 4.
El rei Astoret; El dimoni fumador; El
castell d’Entorn i no Entorn; La mestra
i el manyà
ISBN: 978-84-89663-44-2
160 pàgs

7’70€

R.V. 5.
Esclafamuntanyes; Abella; L’albarder de
Cocentaina
ISBN: 978-84-89663-45-9
192 pàgs

R.V. 6.
L’amor de les tres taronges; El príncep
desmemoriat; El jugador de Petrer;
Joan Antoni i els torpalls; Llegenda del
Palleter
ISBN: 978-84-89663-46-6
160 pàgs

7’70€

R.V. 7.
Home roig, gos pelut i pedra rodona;
Les animetes; Peret; Els tres plets de
Pasqua Granada; El pollastre de festes
ISBN: 978-84-89663-47-3
152 pàgs

7’70€

R.V. 8.
Don Joan de la Panarra; Nabet; El
darrer consell; Joan Ratot; La rabosa
i el corb; Història d’un mig pollastre;
La crida de la rabosa; Comencilda,
Secundina i Acabilda
ISBN: 978-84-89663-48-0
160 pàgs
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7’70€

7’70€

Infantils Diversos
Llibres il·lustrats per als més menuts

El gegant Mitjafava
Empar Ferrer i Mar Llobell
ISBN: 978-84-9904-185-8
48 pàgs

10€

De tan menut, tan menut, a Ximo li deien Ximet... Ximet, el gegant
mitja fava. Des de la primera frase aquest conte posa negre sobre
blanc les contradiccions de la vida. Però tenim un heroi amb bon
cor, que aliat amb una d’aquestes fades que tots hem conegut de
xiquets, capgira la realitat.

El secret de la pansa
Empar Ferrer i Cristina Durán
ISBN: 978-84-9904-215-2
48 pàgs

10€

Una xiqueta encegada per la llum de la Mediterrània, un llenç de
Sorolla, els riuraus i la pansa, una tempesta i un naufragi, el «Here
comes the sun» dels Beatles, un viatge en el temps... Aquest
conte és tot això i molt més. La seua autora, Empar Ferrer, ens
planteja una aventura plena de sorpreses, de descobriments que,
al capdavall, encaixen en un meravellós trencaclosques.

El secreto de las pasas
Empar Ferrer i Cristina Durán
ISBN: 978-84-9904-216-9
48 pàgs

10€

Una niña cegada por la luz del mediterráneo, un lienzo de Sorolla,
los riuraus, las pasas, una tempestad y un naufragio, el “Here
comes the sun” de los Beatles, un viaje en el tiempo…Este
cuento es todo eso y mucho más. Su autora, Empar Ferrer, nos
plantea una aventura llena de sorpresas, de descubrimientos que,
milagrosamente, encajan en un maravilloso rompecabezas
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esplai
• Una col∙lecció jove pensada per a joves, a partir de 12 anys.
• Amb Propostes Didàctiques que pots baixar-te a www.bullent.net.

1. Etcètera, etcètera
Jordi Folck
ISBN: 978-84-86390-57-0
144 pàgs

7. Coses que passen
David Duran
9’20€

9’20€

Un home que viatjava per fax, un explorador
d’allò més intrèpid, dos cotxes que
s’enamoren, una carabassa rockera… Una
teranyina d’idees teixides de fascinació, de la
qual mai no en podreu sortir.

En Coses que passen un jove ens explica tot
un seguit d’històries viscudes durant un curs
d’institut. Ens vol fer creure que es tracta de
fets normals i quotidians. Com si haguérem
nascut ahir!

2. Malgrat la boira
Glòria Llobet

9. L’Espiadimonis
Miquel Ferrà

ISBN: 978-84-86390-59-4
112 pàgs

9’20€ EV

Al llarg d’un hivern, sota la boira de Manlleu,
es van desgranant les angoixes i les il∙lusions
de dos germans. Potser, fins i tot, descobriran
el seu primer gran amor.

ISBN: 978-84-86390-72-3
112 pàgs

9’20€

Roger i Pau manifassegen a l’ordinador de son
pare i, de sobte, se’ls apareix l’Ulisses.

9’20€ EV

A bord d’un autogir LaCierva, l’Oriol
Mataplana ens endinsa en la guerra del Marroc
colonial.

ISBN: 978-84-89663-02-2
112 pàgs

9’20€

Els diners, el poder i la corrupció están
present en la denúncia d’un incendi forestal.

11. Les ales d’Àngel Vidal
Joan M. Monjo

5. Viatge a l’interior
Vicent Marçà
ISBN: 978-84-86390-74-7
112 pàgs

ISBN: 978-84-89663-01-5
124 pàgs

10. Foc al Gran recorregut
Vicent Marçà

4. L’ordinador màgic
Joan Pla

9’20€

Rosa deixa d’anar a classe sense avisar. Les
seues amigues inicien un viatge per saber
el perquè. Descobreixen que hi pot haver
injustícies legals. Sorpreses, inseguretats,
problemes… se’ls presenten barrejats i de
colp. Una dura prova per a una amistat.

EV = PREMI ENRIC VALOR
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ISBN: 978-84-86390-87-7
128 pàgs

ISBN: 978-84-89663-07-7
128 pàgs

9’20€

Àngel Vidal descobreix que té ales. La família
i el metge, en saber-ho, li les volen fer
desaparèixer. Ell lluitarà aferrissadament per
tal de preservar la seua identitat i la seua
diferència.

12. Han segrestat l’entrenador
Vicent Marçà

17. Guadà
Maurici Belmonte

ISBN: 978-84-89663-15-2
164 pàgs

ISBN: 978-84-89663-31-2
112 pàgs

9’20€

En el futur, l’entrenador del Barça desapareix
a Castelló, sospiten d’uns afeccionats al futbol.
Per què uns afeccionats actuen contra l’esport
que més els agrada?

18. Joc de dames
Santi Baró

13. Crònica de Cissa
Roland Sierra
ISBN: 978-84-89663-16-9
208 pàgs

9’70€ EV

Un gat que no sempre ho fou ens conta
l’evolució d’un poble mediterràni.

14. El bord
Toni Lloret Grau
ISBN: 978-84-89663-17-6
128 pàgs

9’20€

ISBN: 978-84-89663-32-9
112 pàgs

19. L’any de la invasió
Emili Piera
ISBN: 978-84-89663-37-4
128 pàgs

15. L’art de Raimon
Àlan Greus

20. Peter Snyder
David Nel∙lo
9’20€ EV

9’20€

Gemma és una jove que pateix més problemes
dels normals per l’edat. Ha de lluitar contra
una societat que no està preparada per
tolerar allò que no comprén: que la seua mare
estime i visca amb una altra dona.

El nét bord de Martí l’Humà, és un xiquet
que escriu a sa mare el que va passant al
seu voltant, les intrigues que envoltaren el
Compromís de Casp.

ISBN: 978-84-89663-25-1
168 pàgs

9’20€

És una ciutat especial que viu en equilibri amb
l’entorn natural. Un dia algú descobreix que
aquella ciutat és un tresor…

9’20€

Aquesta és la història de la resistència de
Frímula front als invasors romans.

ISBN: 978-84-89663-38-1
144 pàgs

9’20€ EV

Tres joves de viatge de fi de curs a París
es veuen embolicats en una emocionant
peripècia: la recuperació d’un antic text de
Ramon Llull que es creia perdut.

Ell, Peter Snyder, és de ciutat i desconfia de
tot allò que siga l’Austràlia rural. Si era per
estar-se al camp quatre dies, rai, però no, ara
hi hauria de sobreviure sis setmanes!

16. Misteri al parc d’atraccions
Roser Barrufet

22. L’herència dels càtars
Pep Castellano

ISBN: 978-84-89663-28-2
144 pàgs

ISBN: 978-84-89663-61-9
176 pàgs

9’20€

Carla té massa interrogants sobre la mort
accidental del seu cosí al Parc d’atraccions.
Què feia treballant allí, si li havia enviat una
postal des de París? Com havia canviat d’ofici
sense dir res a ningú?

9’20€

La vida d’una família durant més d’una
generació i les seues vicissituds des del
Castell de Montsegur fins a terres de Castelló
tractant de sobreviure i no desvetllar el secret
que els han encomanat...

25

23. Un crim al balneari
Xulio Ricardo Trigo
ISBN: 978-84-89663-65-7
128 pàgs

29. L’habitació de la Bàrbara
Montserrat Galícia
9’20€ EV

La Viqui, haurà de fer-se càrrec del balneari,
evitar que empresonen el seu germà, principal
sospitós d’un assassinat, aprendre a mirar
d’una manera diferent els xicots… Al cap i a
la fi, els estius existeixen per a ser inoblidables.

24. Flors de plàstic
Vicent Marçà
9’20€

Es presenta per al comissari Adell un cas
crucial per a la seua carrera, amb tota una
trama de fonamentalisme religiós inclosa, una
màfia que trafica amb estupefaents...

25. Història d’un almogàver
Toni Lloret
ISBN: 978-84-89663-73-2
152 pàgs

9’20€

Un almogàver històric, però sense història
pròpia que aquí l’autor ha volgut reconstruir,
a partir de les gestes que va dur a terme la
Companyia, en un dels moments històrics més
apassionants del nostre país.

26. El fantasma de la torre
Francesc Gisbert
9’70€ EV

Òscar és un jove que ha de passar l’estiu
treballant en un hotel de la costa, amb tota
la família. Una família tronada en un hotel
encantat, amb un fantasma i un terrible secret.

28. El cinquè oceà
Jordi Navarri Ginestà
ISBN: 978-84-89663-94-7
160 pàgs

9’20€

Hi ha vida a Europa, el satèl∙lit de Júpiter?
Trobar sota la superfície totalment congelada
del planeta una petita bactèria justificaria el
llarg viatge.

EV = PREMI ENRIC VALOR
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9’20€ EV

En un planeta colonitzat pels humans i habitat
pels silents, la convivència és difícil i el
conflicte esclata. La protagonista començarà a
prendre consciència que l’actitud dels humans
vers els silents no resoldran mai el conflicte,
quan la seua germana es enviada a la guerra.

30. Un somni vora el mar
Josep-Joan Miralles

ISBN: 978-84-89663-67-1
144 pàgs

ISBN: 978-84-9904-186-5
152 pàgs

ISBN: 978-84-96187-05-4
112 pàgs

ISBN: 978-84-96187-14-6
112 pàgs

9’20€

Què passaria si et proposaren baixar dels
peus del Penyagolosa a Benicàssim per un
cabalós riu, passar uns dies a la platja amb els
amics i la persona que més estimes i, a més,
sense que els teus pares ho sàpien?

31. Multiaventura als Pirineus
Josep Chapa
ISBN: 978-84-96187-27-6
96 pàgs

9’20€

Un grup d’estudiants haurà de superar tot
un seguit de proves on el vertigen, les aigües
braves, l’amistat, les existències impossibles,
l’amor i un secret del passat, n’esdevindran
protagonistes.

30. Un somni vora el mar
Josep-Joan Miralles
ISBN: 978-84-96187-14-6
112 pàgs

34. La maledicció de l’araucària
Julián Arribas
9’20€

ISBN: 978-84-96187-43-6
152 pàgs

9’50€

Què passaria si et proposaren baixar dels
peus del Penyagolosa a Benicàssim per un
cabalós riu, passar uns dies a la platja amb els
amics i la persona que més estimes i, a més,
sense que els teus pares ho sàpien?

La germana d’Ovidi fou assassinada fa 30 anys
i encara pot sentir-la com una boira, cada
matí. Ella li va ensenyar que no s’ha de matar
cap araucària, és l’arbre del dimoni i qui gose
matar-lo morirà poc després.

31. Multiaventura als Pirineus
Josep Chapa

35. La Germanor del Camí
Enric Lluch

ISBN: 978-84-96187-27-6
96 pàgs

ISBN: 978-84-96187-55-9
160 pàgs

9’20€

Un grup d’estudiants haurà de superar tot
un seguit de proves on el vertigen, les aigües
braves, l’amistat, les existències impossibles,
l’amor i un secret del passat, n’esdevindran
protagonistes.

32. Ferum de silenci
Pep Castellano
ISBN: 978-84-96187-28-3
112 pàgs

36. Crònica d’estiu
Josep Chapa
9’20€ EV

En un principi sembla un cas més d’allò
que en diuen violència de gènere, un més
entre tants... Però res no és el que sembla.
Descobrirem què va succeir a través de
distintes veus.

33. Matinada de llops
Josep-Joan Miralles
ISBN: 978-84-96187-41-2
136 pàgs

9’50€ EV

Un conegut de Joan intenta vendre-li unes
antiguitats i després desapareix. Com que és
l’última persona que l’ha vist, es veu embolicat
en tota una trama en què participen tot un
seguit de personatges que pertanyen a una
organització gens escrupolosa.

9’50€ EV

A l’estiu de l’any 1528, el poble de Vilafamés
ha de satisfer una multa al rei per haver
participat en el moviment agermanat. L’home
que havia de portar els diners es assassinat.
Les sospites assenyalen Adil, un jove morisc.
Però els raonaments d’un jove capellà faran
trontollar les acusacions.

ISBN: 978-84-96187-61-0
112 pàgs

9’20€

Yiyang se n’ha d’anar amb els seus pares
a Cotlliure. Li sembla avorrit fins que es
troba amb amics i amb un misteriós palau
deshabitat, un clergue sospitós, un pescador
que veu fantasmes, unes creus que parlen d’un
temps passat que encara és present...

37. L’aigua
Elisabet Roig
ISBN: 978-84-96187-67-2
96 pàgs

9’20€

Marta té fòbia a l’aigua. Quan va a la platja,
quan s’apropa al riu... els records la turmenten.
Acostumada a fugir de tothom, no s’espera
que al tornar a clase després de l’estiu,
l’ensopegada fortuïta amb un desconegut
canviarà l’esdevenir de totes les coses.

27

38. El tresor dels Maulets
Josep Castelló
ISBN: 978-84-96187-68-9
200 pàgs

9’70€

Diu la llegenda que a l’Ocaive, entre les
seues escarpades penyes, hi ha un tresor
amagat. Alguns pensen que el deixaren allí els
moriscos expulsats pensant en tornar un dia
a casa i poder recuperar-lo.

39. Més enllà del somni
Shaudin Melgar-Foraster
ISBN: 978-84-96187-87-0
288 pàgs

11€

L’Anna, una noieta canadenca de pares
catalans, somia una nit que es troba en una
vall on s’esdevé una batalla entre ferotges
guerrers. L’endemà s’adona que allò que somià
potser era real i acaba descobrint que hi ha
tot un món més enllà del somni.

40. El secret de Caterina Cremec
Lourdes Boïgues
ISBN: 978-84-96187-90-0
176 pàgs

9’50€ EV

Caterina Cremec arriba a València des d’una
llunyana regió de Romania. Arrossega amb
ella un secret que no li permet ser feliç. Vol
començar una nova vida.Tanmateix, assumptes
pendents en el seu passat i la seva naturalesa
com a vampiressa no li posa fàcil la normalitat.

41. La bruixa de Diània
Anaïs Siscar
ISBN: 978-84-96187-96-2
128 pàgs

9’50€

Margalida viu a Diània, un poble pescador de
la Mediterrània. Tothom parla d’ella, la critica,
l’admira o la tem... però no la coneixen. Quan
son pare desapareix, donen per segur que ha
mort: uns diuen que ha mort a la guerra, altres
que enverinat per la seua muller... Però les
coses no sempre són el que semblen.

42. Els punyals imprecisos
Xavier Bertran
ISBN: 978-84-9904-006-6
152 pàgs

9’50€ EV

En un circ ambulant, un error del llançador de
punyals provoca una desgràcia. Com que no
és la primera vegada, hi ha qui pensa que no es
tracta d’accidents sinó d’assassinats.

43. El crim del Mas Maleït
Joan Pla
ISBN: 978-84-9904-014-1
152 pàgs

9’50€

Dos germanes desaparegueren fa més de 50
anys. La llegenda conta que foren brutalment
assassinades al mas on vivien. Però, què va
succeïr realment? Es cert que el mas està
maleït?

44. La maledicció del Graal càtar
Joan Pla
ISBN: 978-84-9904-033-2
176 pàgs

9’50€ EV

Maria, pren por al seu germà drogoaddicte
i fuig a Carcassona on viu Charles. Amb
ella s’enduu una estranya medalla amb una
maragda. Un historiador la reconeixerà i
començarà una llarga i trepidant història
per aconseguir el graal càtar, sobre el que
pesa una maledicció que es complirà sense
excepcions.

EV = PREMI ENRIC VALOR
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45. Al punt de mira
Pep Castellano
ISBN: 978-84-9904-048-6
168 pàgs

49. Perduts a l’altre món
Shaudin Melgar-Foraster
9’50€

Una lletrada del torn d’ofici, ha de defensar
un presumpte assassí amb la convicció que és
culpable. Tanmateix, la seua consciència ja no
la deixarà tranquil∙la. Una història de mort,
amor i seducció amerada de la intriga d’una
investigació criminal que us farà sentir con si
estiguéreu al punt de mira.

46. Els fantasmes del Lacrima
Coeli
Francesc Mompó
ISBN: 978-84-9904-050-9
160 pàgs

9’50€

Al Lacrima Coeli pasen coses molt estranyes.
Des de fa segles que els fantasmes fan i
desfan com els ve de gust. Un pare Celestí
contínuament acompanyat del fantasma del
dit que li amputaren. Uns alumnes involucrats
en el robatori d’una relíquia. I tot això amanit
per una gran dosi d’humor surrealista.

9’70€ EV

En un viatge de fi de curs, la troballa d’una
carta xifrada que parla d’un misteriós tresor
àrab durà als protagonistes a una història
de bruixeria perduda a través dels segles i
dels arxius. Per seguir-ne la pista, hauràn de
desxifrar antics manuscrits.

48. La Copa dels Orígens
Isabel Canet
ISBN: 978-84-9904-072-1
200 pàgs

50. La venjança de Caterina
Lourdes Boïgues
ISBN: 978-84-9904-089-9
200 pàgs

9’70€

9’70€

Caterina Cremec està decidida a trobar
l’assassí dels seus pares i per això emprén
un llarg viatge des de València fins a Rússia,
passant per Rio de Janeiro. Res no l’aturarà: ni
els zombis ni els fans embogits ni una bruixa
que fa vudú.

51. Els temps de Sara
Lucía Arenas
9’70€ EV

Sara veu com canvia la seua vida el dia que fa
setze anys. Per una banda, coneix a Àlex, algú
molt especial per a ella. Però per una altra,
son pare li conta un secret de família: li parla
d’un gen que predestinarà la seua vida, de
desaparicions familiars, de viatges impossibles
de creure...

52. El balneari dels àngels
Eli Llorens
ISBN: 978-84-9904-097-4
136 pàgs

Al interior dels quadres de la Galeria dels
Uffizi es desplega un món paral∙lel on els
personatges del Quattrocento, escindits en
dos bàndols, lluiten entre ells per la llibertat
i la democràcia. En el viatge de fi de curs a
Florència, Sílvia es converteix en la custòdia
d’un instrument molt poderós.

16’50€

A Perduts a l’altre món, l’esbalaïdora continuació
de Més enllà del somni, l’Anna i els seus
companys es trobaran a l’altre món sense cap
possibilitat de poder retornar al seu. I a en
Tam l’espera un llarg i arriscat viatge.

ISBN: 978-84-9904-095-0
208 pàgs

47. Els papers àrabs
Ivan Carbonell
ISBN: 978-84-9904-065-3
192 pàgs

ISBN: 978-84-9904-087-5
352 pàgs

9’50€

Cris és una forense, que rep una telefonada
reclamant-la des de l’altre món. Amb l’ajuda
del seu grup d’investigació i la providència
divina de Lakshmí, Cris seguirà els deixants
per aplegar al cor de la trama al Balneari dels
Àngels.
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53. Vida, obra i secrets d’Helena
Mascort
Dolors Garcia i Cornellà
ISBN: 978-84-9904-139-1
224 pàgs

ISBN: 978-84-9904-157-5
264 pàgs

10€

Claustre és una estudiant de batxillerat que
ha decidit fer el seu treball de recerca sobre
la seva autora preferida i la seva obra. La visita
de l’escriptora a l’escola on estudiava quan
la noia tenia deu anys li canviarà la vida. Els
llibres esdevindran una autèntica passió.

És l’any 2879. Uns expedicionaris de la ciutat
de Sudlàndia han trobat una jove inconscient
en un bosc. Aquesta novel∙la de ciènciaficció endinsarà els lectors i lectores en les
incògnites d’uns orígens: els de la jove i les
causes d’una nova etapa de la Gran Terra.
I de ben segur que els lectors s’hi sentiran
concernits.

54. A l’altra banda de les
muntanyes
Maria Jesús Bolta

58. Moisés, estigues quiet
Lliris Picó

10€ EV

ISBN: 978-84-9904-142-1
224 pàgs

10€

Teresa és una jove que va emigrar a París amb
la seua família. Com cada estiu, torna al poble
però, enguany, aquell paisatge estiuenc serà
l’escenari d’una experiència inoblidable.

55.Vaig fer la maleta un dia de juny
Cinta Arasa
ISBN: 978-84-9904-149-0
232 pàgs

10€ EV

Som al juny del 1909. L’Eulàlia, una adolescent
de bona família, acompanyarà el seu pare
en un viatge de negocis a Anglaterra com a
intèrpret, on descobrirà les condicions de vida
dels obrers. L’Oliver li ensenyarà què vol dir
treballar a una fàbrica... i que la vida de veritat
també es pot viure.

56. Cor d’elefant
Teresa Broseta
ISBN: 978-84-9904-152-0
176 pàgs

9’70€

La roda de la fortuna està a punt de girar en
contra de Pakpao i Atid. Descobriran que a
Tailàndia, com passa a altres llocs del món, les
criatures poden esdevindre només una trista
mercaderia. Tan sols la intensa connexió entre
els dos joves, d’on brolla la seua força, pot
marcar la diferència entre la vida i la mort.

EV = PREMI ENRIC VALOR
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57. Llum i Estel
Carme Miquel

ISBN: 978-84-9904-166-7
160 pàgs

9’50€ EV

Sóc Moisés i en aquest llibre us explique coses
meues. Una d’elles és que sóc hiperactiu. Tant
de moviment treu de polleguera a qualsevol.
De fet m’altera a mi mateix. Però què voleu
que faça! També sóc adoptat i m’enamore i
m’equivoque... Tots som així de diferents als
quinze anys?

59. El Baró de Foc
Isabel Canet
ISBN: 978-84-9904-169-8
288 pàgs

11€

El Baró de Foc no ha fet altra cosa que
intentar destruir el monestir de Valldigna.
L’Emperador dels Vents i la reina Gualba han
mobilitzat un exèrcit per a evitar-ho. Enmig
de la lluita, la jove Elisa descobreix la seua
autèntica natura i, acompanyada per un àngel
i un arqueòleg, s’enfrontarà a les perilloses
forces del mal.

60. Paraules de Júlia
Joan Bustos
ISBN: 978-84-9904-177-3
168 pàgs

9’70€ EV

Júlia & Helena. Dues amigues, des de sempre
i per sempre. És estiu i la Júlia marxa als
Estats Units, mentre que l’Helena ha de
recuperar els suspensos. Però al setembre no
es retroben: la Júlia no vol saber res de ningú.
Què ha passat? Mentre no hi hagi respostes,
quedaran les paraules de Júlia.

61. L’estranya que habita els
meus somnis
Lourdes Boïgues
ISBN: 978-84-9904-187-2
280 pàgs

.64. Les volves d’aquella neu

Tomàs Llopis
ISBN: 978-84-9904-209-1
224 pàgs
11€

Aparentment Sabina és una xica privilegiada:
és bonica, és popular, té amigues que l’estimen
i una família rica que la protegeix. Una nit, una
estranya s’instal∙la al seus somnis i s’entesta
a fer-la sofrir. Qui és la xiqueta que l’està
tornant boja? Perquè Sabina de sobte sap
parlar portugués?

62. Pell de Seda
Vicent Sanhermelando
ISBN: 978-84-9904-198-1
240 pàgs

11€

En la convulsa València dels inicis del segle XV,
els Centelles i els Vilaragut es reparteixen la
ciutat i el conflicte fa impossible l’amor de
Caterina i Guillem.

63. La revolta d’Adam
Lourdes Boïgues
ISBN: 978-84-9904-207-7
272 pàgs

11€ EV

Seú és una pacífica colònia terrícola situada
a anys llum de distància. Va ser fundada per a
abastir la Terra, assolada per les guerres i la
contaminació. Però les generacions més joves
tenen noves ambicions. Adam creu que ha
arribat l’hora de decidir el seu futur, al marge
de la Terra. Mentre Adam amb la seua amiga
Magda busquen consell dels natius, els pares
d’Adam descobriran que la Terra amaga un pla
pervers per a Seú.

11€

Quan els jóvens protagonistes d’aquesta
novel·la tornen a Benifondo, després d’un
viatge d’institut als Alps francesos, moltes
coses estan a punt de canviar al seu poble,
assetjat per l’especulació urbanística i la
corrupció política, i en ells també. Un estrany
personatge que van conèixer en aquelles
muntanyes, però, els va ensenyar a demanar
l’impossible i ara es proposen d’aconseguir-ho.

65. Unes veus a l’altra part del
mur
Vicent Enric Belda
ISBN: 978-84-9904-222-0
184 pàgs

11€ EV

Unes veus a l’altra part del mur és una
novel·la de terror que té com a protagonista
Paula, una adolescent amb una sensibilitat
extraordinària, que la fa capaç de comunicarse des de ben petita amb els morts. La seua
vida aparentment tranquil·la, en un mas de la
Vall de Laguar, a prop del barranc de l’Infern,
canvia de sobte quan mor son pare i ella ha
de traslladar-se a Barcelona, a casa de la seua
àvia paterna. En aquest pis elegant del barri
de Sant Gervasi, mitjançant la influència d’una
esgarrifosa presència sobrenatural, Paula
descobrirà la verdadera història de la seua
família, uns fets amb un rerefons terrible, que
arrossegaran també la jove protagonista.

EV = PREMI ENRIC VALOR

31

claus per a entendre el món
• La col∙lecció Claus per a entendre el món té per objectiu aproximar el lector jove a un seguit
d’aspectes que envolten la seva vida quotidiana i sobre els quals necessita elements d’anàlisi
per entendre’ls i formar-se’n una opinió. Es tracta de temes com ara la immigració, el racisme,
globalització, medi ambient, feminisme, educació, etc.
• Entendre la història és entendre qui som. Per això, estrenem Petjades. Claus històriques.
Des d’aquesta nova sèrie, pretenem explicar els períodes més importants de la nostra història.
Amb un llenguatge àgil i senzill, apropem els grans esdeveniments als joves.

1. Un cafè amb Raixida
Albert Toldrà
ISBN: 978-84-96187-01-6
80 pàgs

8€

Per a entendre les religions.
Durant la conversa entre Raixida i Toni, la
història, les religions, la política i la cultura
giren amb calma al voltant de les relacions
entre l’occident i l’orient.

4. La xiqueta que volia ser
Arantxa Bea
ISBN: 978-84-96187-21-4
128 pàgs

8€

Per a entendre la discriminació de les dones.
De la mà de la jove i inquieta Clàudia,
ens endinsem en alguns dels aspectes de la
discriminació de les dones al voltant nostre
i fem una ullada a l’origen i a les seues lluites.

5. Què tinc ací baix?
Rosa Sanchis, Enric Senabre & Ana
Ruiz
ISBN: 978-84-86390-23-5
144 pàgs

8€

Per a entendre la sexualitat.
Tant si ets dels que pensen que les xiques
no han de prendre la iniciativa o creus
que l’homosexualitat és una malaltia, com si
ets dels que pensen que el sexe és un fet
saludable i plaent, que sempre s’aprén, aquest
és el teu llibre.

6. Estima com vulgues!
Ximo Cádiz
ISBN: 978-84-96187-44-3
96 pàgs

8€

Per a entendre la diversitat sexual.
Amb l’arribada del Toni i el Manel a la casa
dels pares per a passar uns dies de vacances,
Estima com vulgues! planteja una revisió de la
majoria dels conceptes, dubtes i debats que
envolten la diversitat sexual.

8. La globalitza... què?
Josep Villarroya
ISBN: 978-84-96187-99-3
144 pàgs

8€

Per a entendre la globalització
Uns joves senten parlar de la globalització
gairebé tots els dies i sense saber-ho afecta en
les seues vides. Un mestre els aclarirà alguns
conceptes per tal d’evitar malentesos, fent
una ullada a l’estat del món des de diferents
perspectives.
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9. Les cares de la integració
Francesc Gisbert
ISBN: 978-84-96187-77-1
72 pàgs

8€

Per a entendre el racisme
Un congolés, una ucraïnesa, una dona de la
terra i una jove estudiant, es queden atrapats
en un ascensor. De què parlaran? Quins
punts de vista tindràn sobre la immigració, el
racisme, la globalització i la convivència entre
cultures?

10. El mico destronat
Toni Gisbert
ISBN: 978-84-96187-80-1
80 pàgs

ISBN: 978-84-9904-034-9
88 pàgs

8€

Per a entendre el sistema energètic
L’endemà que l’aixeta del petroli es tanqui,
el món es paralitzarà? Esperem que no!
En aquest llibre hi trobareu una munió de
receptes per a cuinar un món energèticament
més sostenible.

13. SOS! Bullying
Joaquina Barba
8€

Per a entendre qui som
Els humans ens hem fabricat una imatge
nostra i de la natura molt equivocada: ni
som tan importants, ni la natura depèn de
nosaltres. Ja és hora que comencem a assumir
humilment el nostre lloc en l’univers.

1
1. Un país al desert
Francisco Collado
ISBN: 978-84-9904-012-7
144 pàgs

12. On - Off. L’energia que mou
el món
Gemma Aguilera

ISBN: 978-84-9904-049-3
120 pàgs

8€

Per a entendre l’assetjament escolar
Aurora ens apropa a la seua realitat de cada
dia, l’assetjament de les aules. Quins són
els motius que fan que tant l’assetjador i la
víctima actuen com ho fan? Són els menors
els únics culpables?

8€

Per a entendre el conflicte sahrauí
Zag, un xiquet sahrauí, és acollit per la familia
de Miquel per passar un parell de mesos a sa
casa. Miquel i els seus amics, descobriran la
realitat sobre el poble sahrauí: un poble dividit,
per la terrible invasió militar o arraconat a la
hammada, sobrevivint en camps de refugiat.

14. Una paella de biodiversitat
Vicent Morera
ISBN: 978-84-9904-073-8
144 pàgs

8€

Per a entendre la biodiversitat
Penseu que es pot entendre la biodiversitat,
perquè estem obligats a preservar-la? Pot
fer-se, fent una paella o escoltant cançons
reivindicatives? Si heu pensat que sí, no
aneu errats perquè així ocorre amb un grup
d’amics.
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1
9. El pas dels maulets
Pau Tobar

15. Del carreró a la ciutat
Aureli Silvestre
ISBN: 978-84-9904-074-5
88 pàgs

7’30€

Una descoberta a la València històrica
Maria espera impacient l’arribada de Júlia,
per passar juntes els últims dies abans de la
tornada a d’institut. Una setmana que canviarà
la seua manera de vore i entendre la ciutat
de València.

16. En nom de Déu
Albert Toldrà
ISBN: 978-84-9904-077-6
168 pàgs

7’45€

La Inquisició i les seues víctimes al País
Valencià
Aquest llibre conta la història de la Inquisició,
la seua organització i funcionament, i la
persecució de les minories: jueus, moriscs,
heretges, bruixes, homosexuals i un llarg
etc. Explicat de forma senzilla, ens permet
d’acostar-nos a la història i reflexionar.

17. Nissaga d’obrers
Irene Ferrer & Àngela Pitarch
ISBN: 978-84-9904-078-3
88 pàgs

ISBN: 978-84-9904-120-9
200 pàgs

8€

Per a entendre la Guerra de Successió
Un misteriós personatge es creua en les vides
d’Alícia i Toni. Des d’aleshores es veuran
immersos en un trepidant viatge a través
del temps resseguint escenaris d’un conflicte
que canviarà per sempre més la història del
nostre poble.

20. Paraula i passió
Albert Toldrà
ISBN: 978-84-9904-171-1
152 pàgs

8€

Per a entendre a Sant Vicent Ferrer
Sant Vicent Ferrer, ara i ací, fa un lectura en
primera persona del seu complex personatge
històric i del seu mite, intensament manipulat
per diferents interessos polítics, i ens
conta com ell va ser, per damunt de tot,
un predicador apassionat, el portador de la
paraula.

7’30€

Per a entendre el moviment obrer
La història d’una familia de treballadors
que viu en primera persona el procés
d’industrialització a Catalunya i el País Valencià.
La forta personalitat dels personatges i
les contradiccions de l’època obliguen els
protagonistes a viure situacions úniques...

18. Diagnòstic: anorèxia
Joaquina Barba
ISBN: 978-84-9904-088-2
112 pàgs

8€

Per a entendre l’anorèxia nerviosa
Mitjançant l’estructura d’un diàleg, coneixem
el dia a dia en la vida d’una persona afectada
d’anorèxia i ens ajuda a reconéixer els indicis
més freqüents que evidencien, malgrat
la negació de la malalta en aquest cas.

PETJADES ∙ CLAUS HISTÒRIQUES
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dèdal
• Un laberint d’idees per als nostres lectors
més inquiets.

1. Fuster o l’estratègia del
centaure
Vicent Salvador
ISBN: 978-84-86390-58-7
168 pàgs

15€

Invitació –en to d’assaig– al coneixement
d’una figura heterodoxa i suggestiva alhora:
centàurica.

2. Funció plàstica de les lletres
Ricard Huerta
ISBN: 978-84-86390-60-0
340 pàgs

18’50€

La lletra com un símbol plàstic, una imatge
versàtil, part essencial de la cultura visual.

3. L’ús de l’energia nuclear. Homo
sapiens?
Vicent Martínez Sancho
ISBN: 978-84-9904-083-7
176 pàgs

18€

Una protesta per la insensatesa dels que
destrueixen el nostre món, i distorsionen la
realitat amb l’únic propòsit d’aconseguir el
seu poder, que condueix a la nostra ruïna,
que, molt al seu pesar, és també la seua: la
desaparició dels éssers vivents.

5. Dues o tres pintes més tard.
Notes disperses (2012-2014)
Ferran Archilés Cardona
ISBN: 978-84-9904-220-6
512 pàgs

25€ JVM

Dues o tres pintes més tard. Notes disperses
(2012-2014) és un assaig escrit com un
diari sense dates. És un llibre que parla de
lectures, d’experiències i de viatges acumulats
en anys de crisi, social i potser personal.
La veu en primera persona, però, lluny de
servir per a mirar-se el melic, pretén servir
de catalitzador d’un temps i una realitat
cultural i política difícil i quasi sempre
impossible d’interpretar amb velles certeses.
Unes pintes de cerversa amarga, la vida.

4. Il·luses, santes i falsàries
Albert Toldrà
ISBN: 978-84-99042-06-0
240 pàgs

19€

Dones que han estat inspirades, segons se’ns
diu, per Déu o pel diable. Tant si són sinceres
com si no, tant si són endimoniades com
santes, il·luses o falsàries, el que és cert és
que aquestes dones han emprat l’únic mitjà
al seu abast, l’espiritualitat, per trencar les
limitacions i negacions que una societat i una
religió patriarcals els imposaven.

JVM = PREMI JOSEP VICENT MARQUÉS
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torsimany
• Versions, traduccions i antologies de la millor literatura universal.

1. El collar de la coloma
Ibn Hazn de Córdova
A. Martínez de Xàtiva
ISBN: 978-84-86390-79-2
176 pàgs

12€

2. Contes per a un any
Luigi Pirandello
J. Benavent
ISBN: 978-84-86390-91-4
160 pàgs

12€

3. 69 poemes d’amor
Vicent Andrés Estellés
A. Vanyó & D. P. Grau
ISBN: 978-84-86390-92-1
200 pàgs

recursos

12€

12€

I. Comentari de texts
Mª Josep Cuenca
ISBN: 978-84-89663-08-4
144 pàgs

13’70€

Un llibre necessari, concebut des de la
perspectiva de l’estudiant, resulta pràctic per
analitzar i comentar qualsevol tipus de text.

4. Literatura creativa
Joaquim Espinós
ISBN: 978-84-89663-59-6
88 pàgs

10’50€

L’aprenentatge de la literatura i de la llengua
esdevé un tot inseparable; l’escriptura de la
seua narració, exerceix de fil conductor i de
nucli motivador de tot el curs.
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ISBN: 978-84-89663-22-0
200 pàgs

12€

6. Espill
Jaume Roig
Anna Marí, de la companyia de teatre
CRIT
ISBN: 978-84-9904-156-8
80 pàgs

4. Fosca
Igino Ugo Tarchetti
I. Payà i Climent
ISBN: 978-84-89663-00-8
208 pàgs

5. Llibre de les meravelles del
món
Marco Polo
I. Payà / A. Torreño

9€

7. Antologia de les Rondalles
Valencianes
Enric Valor
Ivan Carbonell
ISBN: 978-84-9904-175-9
198 pàgs

12€

8. Escrivim. Seqüències
didàctiques per a l’escola
Alícia Santolària | Paulina Ribera
ISBN: 978-84-99041-99-5
64 pàgs

12€

L’escriptura és un dels eixos centrals de
l’escola, tant perquè actualment resulta
imprescindible per a la comunicació en la
vida social i laboral com també perquè és
necessària per a aconseguir uns bons resultats
en el conjunt de les matèries que l’aprenent
du endavant.

miratges

• Contes de l’absurd, novel∙la negra, novel∙la històrica, narrativa per a adults.

2. Tots els noms d’Eva
Joan Pla
ISBN: 978-84-86390-77-8
192 pàgs

7. La gola del llop
J. Lluís Seguí & Ferran Torrent
14€

El doctor Baixauli, ginecòleg, creu retrobar
Eva, la jove esposa que va morir fa anys, fent la
carretera camí del Saler, una nit d’abril.

3. La paciència del mar
Antoni Munné-Jordà
ISBN: 978-84-86390-75-4
124 pàgs

14€

ISBN: 978-84-86390-98-3
176 pàgs

8. Cròniques perdudes
Vicent Sanz

Entrar de nit a la taverna dels pescadors,
compartir-hi taula i conversa, pot ser el punt
de partida d’un imprevisible viatge iniciàtic fins
a les profunditats on s’arrelen els mites de la
nostra terra i la nostra mar.

ISBN: 978-84-89663-13-8
124 pàgs

4. Balancí d’onades
Joan Pinyol

9. Una eixida, Sam
J. Lluís Seguí

ISBN: 978-84-86390-76-1
120 pàgs

14€

Recull de contes de l’absurd, de gran qualitat
literaria i temàtica.

5. Ombres en el riu
Joaquim Espinós
ISBN: 978-84-86390-96-9
176 pàgs

14€

Una néta comença a veure el món d’una altra
manera a través del seu avi, que enyora els fills
que són a la guerra.

6. Passions apòcrifes
Francesc J. Bodí
ISBN: 978-84-86390-97-6
192 pàgs

14€

L’escriptora M. Antella es troba al bell mig de
la cruïlla: d’una banda, la seua existència, de
l’altra, no tan diferent, la seua obra; ambdues,
sota el prisma de les passions mal païdes.

14€

Pere Coll és, possiblement, el detectiu valencià
més intrèpid. Fuma Rosli, beu Mascaró, mai
no té un duro i, evidentment, ha vist totes
les pel∙lícules de l’inimitable Humphrey. La
València més sòrdida i despietada, una València
de novel∙la negra.

14€

Un soterrament sense dol, les peripècies d’un
aprenent de caçador, l’exili en la intimitat, la
joventut convulsa, la memòria i la fantasia
confonent-se al fons d’una taverna...

ISBN: 978-84-89663-27-5
136 pàgs

14€

A casa d’un detectiu privat pot arribar un dia
una dona excepcional. I si és Sam Peres, pot
ficar-se en un bon embolic criminal, encara
que passe per una depressió professional i
sentimental.

10. Espigolant pel rostoll morisc
Bernat Capó
ISBN: 978-84-89663-39-8
176 pàgs

14€

Per certs racons de la Marina Alta es pot fer un
viatge en profunditat, lligant els incomparables
paisatges a infinits vestigis d’històries
morisques o, fins i tot, de bandolers.

11. El cos del delicte
Francesc Bodí
ISBN: 978-84-89663-57-2
224 pàgs

14€ EV

Una paròdia de la novel∙la negra que descriu
els ambients universitaris de València amb un
estil mordaç i un lèxic molt sucós.
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12. El cavall verd
Joaquín Borrell
ISBN: 978-84-89663-74-9
160 pàgs

18. De Berdica a Navayork
Bernat Capó
14€

L’any 1609 Martí Vallalta, soldat llicenciat
de les Índies, torna a la seua Marina natal.
Aviat té l’ocasió de socórrer Ezme, una jove
i misteriosa morisca acusada de bruixeria.
Estan condemnats a estar en bàndols oposats
durant l’expulsió dels moriscos del Regne de
València.

14€

Novel∙la costumista que ens conta una senzilla
història d’amor i moltes barreres socials.

15. Les Nàufores
Joaquín Borrell
ISBN: 978-84-89663-85-5
288 pàgs

15€

Odissea de dones valentes que s’enfronten al
misteri de navegar amb la mirada fixa en un
sol destí... la llibertat.

17€

Una crònica sentimental sota el franquisme,
il∙lustrada pel cinema, els còmics i la literatura,
i l’evolució en la recerca d’un model cultural
propi.

17. Contes de Pansero
Josep Castelló
ISBN: 978-84-96187-29-0
176 pàgs

14€

Històries contades per un avi desmemoriat
que prova de recordar aquell xiquet ple
de fantasies que va ser un dia. O... pura
imaginació d’un avi fantasiós recordant quan
era un xiquet despistat?
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ISBN: 978-84-9904-035-6
464 pàgs

18€

L’interés per l’escriptora Maria Cambrils
constitueix el punt de partida d’una recerca
que ajudarà la protagonista a endinsar-se
en la maduresa a través del recorregut pels
esdeveniments històrics d’un poble de la Marina
Alta durant la Segona República.

20. El vol de les papallones
Maurici Belmonte
ISBN: 978-84-9904-039-4
176 pàgs

14€ SE

El dia del soterrar de son pare, Quico troba
a l’ordinador un document on conta un fet
fonamental que va fer canviar-li la vida.

16. Imatges del meu món
Josep M. Costa
ISBN: 978-84-89663-95-4
256 pàgs

14€

Pedro Ivars Sala. Pere Bigot. Fill de Manuel i
de Roser. Nascut a Berdica, Benissa, Alacant,
Espanya, el dia 25 de juliol de 1901. Ciutadà
dels Estats Units d’Amèrica des de l’any 1953.
De professió, disfresses, acordió i la bondat
que desborda pel seu gran cor.

19. El bes de l’aigua
Elvira Cambrils

13. Ducat de Bèrnia
Jordi Valor
ISBN: 978-84-89663-76-3
144 pàgs

ISBN: 978-84-9904-000-4
96 pàgs

21. Efectes secundaris
Jovi Lozano
ISBN: 978-84-9904-061-5
168 pàgs

14€ SE

En cadascun dels contes d’Efectes secundaris
vivim petites històries que hi trobem al nostre
voltant. Qui no coneix una dona que fa règim,
algú que s’automedica o altres incapaços de
desconnectar de les rutines en un context
extraordinari?

22. El solatge del temps
Tobies Grimaltos
ISBN: 978-84-9904-066-0
184 pàgs

14€

L’autor ha recollit imatges, vivències,
reminiscències de la seua infantesa que
corrien un risc greu. Imatges d’un altra època
que faran que el lector recorde o imagine, un
temps que fou real, que ens ha determinat a
alguns i que mereix ser conegut per tots.

23. Humors agres
Sico Fons
ISBN: 978-84-9904-085-1
176 pàgs

14€ SE

En aquests relats trobem molta ironia. Tant
és que s’hi relate el desig de no fer-se vell ni
morir, com qui s’enamora perdudament d’un
home molt especial, la ironia és omnipresent i
com mig amagada darrere de cada frase, cada
situació, cada personatge.

24. Pell de gat
M. Victòria Lovaina
ISBN: 978-84-9904-119-3
176 pàgs

15€ SE

L’arribada a Vilamoix de Nona Giuliani, gran
contorsionista del circ Manfredy, i l’assassinat
d’un gat són el punt de partida de les vides
d’alguns dels habitants d’aquesta població.
Disset històries que relaten un seguit de vides
creuades, de pors i de sentiments enfrontats.

25. Tot interior
Enric Camps
ISBN: 978-84-9904-147-6
144 pàgs

26. Tot el que tinc per ballar amb
tu
Elvira Cambrils
ISBN: 978-84-9904-155-1
416 pàgs

18€

Felicitat desembarca a Sérifos amb la idea
d’anar-se’n al més aviat possible. La mare
malalta, els problemes amb la parella marquen
la seua vida. Però els tamarits, les olors, les
capelles blanques, la música i les tavernes vora
mar la desperten d’una llarga letargia, la duran
a ajornar el final de les vacances.

27. Vestida de lluna
Elvira Cambrils
ISBN: 978-84-9904-176-6
184 pàgs

16€ SE

Vestida de Lluna és un llibre de viatges que
pot llegir-se com una novel∙la construït amb
setze històries encadenades per la veu de la
narradora. L’amor, la finitud, les migracions
humanes, l’amistat, la fantasia, les dificultats
i l’alegria del viure bateguen en aquestes
narracions.

28. La llum de les estrelles
mortes
Josep Manel Vidal
ISBN: 978-84-9904-190-2
120 pàgs

14€ SE

Què podria moure’ns a canviar el nostre destí
més fatídic? Pot la vida copiar-se al dictat
d’una ficció? Com viuríem si descobrírem que
el somni és la realitat de la qual despertem?
La llum de les estrelles mortes són un conjunt
d’històries on l’autor distorsiona, allò que
anomenem quotidià i previsible.

16€ SE

Mencials duu una vida reclòs al tren
involutàriament, on coneixerà històries
de gent que comparteix neguits i solituds,
persones que viuen realitats que hom podria
considerar surrealistes o fruit de la voluntat
d’una ment malalta.

SE = PREMI SOLER I ESTRUCH

39

29. Set Pecats

31. Un bri d’eperança. Sueca 1952

Carles Castell
ISBN: 978-84-9904-200-8
192 pàgs

Agustí Colomer
ISBN: 978-84-9904-217-6
136 pàgs

16€ SE

Recull de set contes que agafen el títol, i
la trama narrativa, dels set pecats capitals:
Supèrbia, Gola, Ira, Peresa, Luxúria, Avarícia i
Enveja. El protagonista de cada història és un
escriptor o escriptora.
Es tracta de presentar les febleses i les
contradiccions de la naturalesa humana,
sempre amb un punt d’humor que cerca la
complicitat del lector.

30. A la platja de Camus
Elvira Cambrils
ISBN: 978-84-9904-200-8
416 pàgs

20€

L’atzar ofereix a Sílvia, guionista de cinema
frustrada, treballadora a temps parcial i mare
de dues filles, el relat de Daniel –un valencià
d’Algèria, admirador d’Albert Camus, que va
fugir d’allà el 1962 amb la independència de la
colònia– de la mà del seu fill, Toni-Lluís.
A la platja de Camus és una novel·la a quatre
veus sobre la dificultat, quan no impossibilitat,
d’arribar a la veritat
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15’50€ SE

Una xiqueta plena de vitalitat, malgrat la
malaltia que pateix, esdevé una metàfora de
l’entusiasme i la fragilitat amb què uns jóvens
preparen una representació de teatre en
valencià en plena dictadura franquista. Han
d’esquivar tota mena de dificultats: des
dels entrebancs de les autoritats fins a la
indiferència de molts conciutadans. Però
això no els dissuadeix de mamprendre
una empresa que, amb el pas del temps,
esdevindrà una fita en la recuperació de
la cultura valenciana de la postguerra: la
representació a Sueca, l’11 d’octubre del
1952, de La bona nova a Maria de Paul
Claudel.Ficció i realitat es barregen en un
argument farcit de referències literàries.
Francesc de Paula Burguera, Joan Fuster,
Fermí Cortés, Xavier Casp, Charles Péguy
o Paul Claudel ens permeten copsar que no
hi i ha mur prou fort que no es bade si hi
fiquem un bri d’esperança.

la farga
• Cultura Popular i temes locals.

7. Costumari Botànic
Joan Pellicer
ISBN: 978-84-89663-58-9
256 pàgs

27€ BC1

8. Costumari Botànic/2
Joan Pellicer
ISBN: 978-84-89663-62-6
256 pàgs

27€

La immensa saviesa dels nostres majors, tot
adobat amb cites literàries, poemes, cançons
populars… sempre al voltant del món vegetal
i les seues virtuts.

9. Passeig pels molins d’aigua de
la Safor
Fernando Sendra
ISBN: 978-84-89663-68-8
176 pàgs

23’30€ BC2

Un repàs als molins d’aigua de la Safor, els que
encara existeixen i els que ja han desaparegut.
Amb rutes dels molins, un motiu per conéixer
més a fons la Safor.

ISBN: 978-84-89663-75-6
144 pàgs

20’60€

Construccions representatives de la
pervivència de la societat tradicional dins la
societat actual que, ben probablement, aviat
només serà un record.

12. Toponímia del Poble Nou de
Benitatxell
Susana Gilabert & Josep Andrés
ISBN: 978-84-89663-80-0
112 pàgs

12’40€

Riquesa toponímica de les nostres terres i
les relacions amb les cultures que han poblat
aquest territori.

13. Terra de cireres
Bernat Capó
ISBN: 978-84-89663-81-7
128 pàgs

19’45€

Un passeig per terra de cireres dolça i
refrescant com les cireres mateixes i, també,
irònica i angosta com les terres de la Marina.

10. Meravelles de Diània
Joan Pellicer
ISBN: 978-84-89663-79-4
192 pàgs

11. Arquitectura tradicional de
Benitatxell
Josep Buïgues & Jaume Soler

25’50€

Diània, que comprén el territori de les
comarques centrals valencianes, és escenari
de rondalles i llegendes i ho és perquè en
la realitat són paisatges que recreen tota la
màgia de la naturalesa mediterrània.

15. El llenguatge del vestit. s. XVIII
i XIX
Ruth de la Puerta
ISBN: 978-84-89663-83-1
296 pàgs

29’45€ BC3

Interpretació del missatge que transmet la
indumentària segons qui el vestía i el grup
social al qual pertanyien.

BC = PREMI BERNAT CAPÓ
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16. Els marges de la memòria
Toni Oltra
ISBN: 978-84-89663-90-9
192 pàgs

21. Costumari Botànic/3
Joan Pellicer
16€

Hi ha llocs, persones o situacions que
simbolitzen la memòria de la nostra infantesa.
Per a l’autor, Pego és la seua; però el cert és
que en aquest llibre podem trobar-ne que són
la infantesa de tota una generació.

18. Dinàmica del Foc. Origen i
causa dels incendis
Vicent Pons Grau
ISBN: 978-84-89663-97-8
384 pàgs

ISBN: 978-84-96187-08-5
288 pàgs

27€

En aquest Costumari botànic podem
trobar un primer apunt de la immensa
saviesa dels nostres majors, tot adobat
amb cites literàries des d’Homer a Enric
Valor, poemes, cançons populars… sempre
al voltant del món vegetal i les seues
virtuts.

44’60€

El coneixement de la dinàmica de l’incendi,
aporta llums sobre com podria haver-se evitat,
limitat la seua propagació i haver-ne mitigat
els danys.

19. El romancer valencià
(Antologia)
Àlvar Monferrer
Cartoné
ISBN: 978-84-96187-03-0
288 pàgs

22. Llegendes del sud
Joan Borja

21’80€ BC5

En aquest llibre trobareu més d’un centenar
de romanços lírics i tradicionals, religiosos,
relacionats amb la vida corrent i els humorístics
i de festa; antics i moderns, i evolucionats al
llarg dels anys per la tradició oral.

20. La llegenda de Manuel Garcia
Gabriel Gilabert
ISBN: 978-84-96187-07-8
112 pàgs

12’20€

Els habitants del Poble Nou de Benitatxell van
creure que un fill del poble, s’havia convertit
en un dels bandolers més importants de l’illa
de Cuba, Manuel García. Aquí s’esbrina quina
part de la llegenda és realitat.

BC = PREMI BERNAT CAPÓ
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ISBN: 978-84-96187-26-9
232 pàgs

25€ BC6

Pobles, barrancs, arbres, carrers, festes,
bandolers, moriscos, amors, castells, creences,
costums, sants, dimonis, encantades... Són els
protagonistes dels vora dos-cents motius
llegendaris que teixeixen aquesta obra.

23. Els pous de reg de Pego i les
seues aigües
Fernando Sendra & Joan Miquel
Almela
ISBN: 978-84-96187-38-2
72 pàgs

11’30€

Els motors de reg de Pego són la mostra
d’un passat històric vinculat a una puixant
agricultura. Els anàlisis químics actuals de les
aigües ens mostren, en canvi, un futur menys
prometedor.

24. El cementeri dels anglesos
(1856-2006). L’herència britànica
a Dénia
Agnés Vidal i Vicedo
ISBN: 978-84-96187-40-5
256 pàgs

22’30€

Biografia de la colònia britànica i dels súbdits
que foren soterrats al Cementeri dels
Anglesos de Dénia.

25. Moros i cristians. Una festa
Albert Alcaraz
ISBN: 978-84-96187-42-9
208 pàgs

22’30€ BC7

30. Costumari Valencià / 2
Bernat Capó
ISBN: 978-84-9904-008-0
240 pàgs

17€

És el pur i simple plaer de passejar-se per
aquells costums tan nostres i que amb la
distància semblen tan curiosos, tan tendres,
tan necessàris…

32. Mengem i cantem. Cobles amb
motivacions agrícoles i gastronòmiques
Aureli Puig
ISBN: 978-84-9904-036-3
384 pàgs

22’50€ BC11

Descripció i anàlisi de la festa de Moros i
Cristians. Una festa que a data de hui, per
nombre de celebracions i de participants, és
sense dubte, la més popular del País Valencià.

El nostre poble canta per a totes les
situacions vitals i que li són més properes,
més quotidianes. Aquest llibre arreplega, més
de 500 cobles, algunes d’elles arreplegades
directament d’informants i, per tant, inèdites.

26. Els valencians d’Algèria (18301962). Memòria i patrimoni d’una
comunitat emigrada
Angela-Rosa Menages & Joan-Lluís
Monjo

33. A un tir de pedra
Òscar Martí, David Gomar & Vicent
Cervera

ISBN: 978-84-96187-60-3
256 pàgs

20€ BC8

Estudi sobre la presència valenciana dins de
l’excolònia francesa d’Algèria. Així mateix
reivindica el patrimoni cultural que la
comunitat que emigrà a aquell país ha aportat
al poble valencià.

ISBN: 978-84-9904-060-8
404 pàgs

21€

La Safor és mar i platja, festes i gastronomia,
però també muntanyes, rius, boscos, marjals,
castells, aqüeductes, coves..., amb un nexe
comú: sendes de muntanya i pistes forestals
per a explorar.

27. Màgia per a un poble
Francesc Gisbert

34. Devocions marineres a terres
valencianes
Pep Martorell

ISBN: 978-84-96187-88-7
272 pàgs

ISBN: 978-84-9904-067-7
172 pàgs

24’50€ BC9

Guia divulgativa sobre les creences i costums
màgics arrelats en la nostra cultura.

29. Costumari Valencià / 1
Bernat Capó
ISBN: 978-84-9904-007-3
240 pàg

17€

16€ BC12

Treballar en la mar presenta situacions difícils,
massa a sovint dramàtiques, per això no és
estrany que el mariner busque protecció en la
divinitat. Aquest llibre ens parla de l’origen de
les advocacions que han arrelat. Un llibre que
ens ajuda a conéixer, a través d’un aspecte poc
tractat, el món mariner valencià.
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35. El sant del dia
Alfons Llorenç
ISBN: 978-84-9904-081-3
384 pàgs

20€

Un article d’Alfons Llorenç per a cada dia
de l’any.

36. La Dansà del Real, 400 anys
d’història
Vicent Mahiques
ISBN: 978-84-9904-086-8
152 pàgs

15€

Vos presentem un treball d’investigació sobre
la transmissió de la dansa i música de Teulada
(Marina Alta), al poble del Real (La Safor), just
al moment de la repoblació l’any 1610.

37. Costumari Valencià / 3
Bernat Capó
ISBN: 978-84-9904-091-2
192 pàgs

17€

38. A què juguem? Els nostres jocs
i joguets tradicionals
Francesc Gisbert
ISBN: 978-84-9904-092-9
200 pàgs

16€ BC13

Aquest llibre és una classificació amena i
entretinguda dels nostres jocs tradicionals,
la història i les regles. Un llibre útil per a
pares i mestres, per a tots aquells que han
crescut però no han oblidat que un dia, van
ser menuts. Un llibre no sols per a llegir, sinó
per a ser jugat.

39. Bruixes, dimonis i misteris
Àlvar Monferrer
ISBN: 978-84-9904-151-3
264 pàgs

17€ BC15

Bruixes, dimonis i misteris recull alguns dels
elements de la cultura popular pròpia, ja
siga per que l’autor els ha viscut en carn
pròpia (fetilleres de les Useres) o d’altres
informants, les ha recollit de fonts literàries o
de documents de segles passats.
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40. Fantasmes al palau
Ivan Carbonell
ISBN: 978-84-9904-165-0
240 pàgs

17€ BC16

Des dels plors dels nadons segrestats que ja
no habiten l’hospital fins els objectes venerats
pels valencians. Des dels fantasmes que viuen
als palaus fins les veus que encara es fan sentir
en el castell derruït. Els valencians tenen els
seus relats estranys i misteriosos, els rituals
curatius i les tradicions confessades a mitja
veu.

41. Agres i dolces
Paco Esteve i Beneito
ISBN: 978-84-9904-173-5
240 pàgs

15€

Aquest llibre apareix amb la voluntat de
divulgar i repopularitzar un material lingüístic i
literari ben viu. Una bona mostra de la riquesa
oral que atresoren els nostres pobles i que
ajuda a ampliar i acolorir els repertoris del
valencià actual.

42. Fem safareig
Agnés Vidal i Vicedo
ISBN: 978-84-9904-174-2
160 pàgs

15€ BC17

Fem safareig pretén donar veu a les dones
que anaven als llavadors, perquè aquests no
només han estat lloc de trobada on es reunien
les veïnes per netejar la roba, també eren un
escenari privilegiat on compartir experiències
i converses. Els homes es trobaven al casino
del poble i les dones, al llavador… i pobre de
l’home que s’atrevira a rondar per allí!

43. Els bastonets d’Algemesí
Toni Bellón Climent

45. Contalles de iaios i iaies
Jordi Raül Verdú

ISBN: 978-84-9904-196-4
184 pàgs

ISBN: 978-84-9904-205-3
208 pàgs

16€ BC18

Els bastonets d’Algemesí descriu el ball de
bastons algemesinenc des de 1839 fins al
present, a través dels canvis constants que ha
anat patint amb el pas del temps.; del sentit
original com a ritual festiu de la celebració,
“ballant-li a la Mare de Déu”, a l’ element
representatiu i identitari d’Algemesí i de la
cultura valenciana que és avui.

44. El Mondúver a un tir de pedra
Óscar Martí Calafat
Vicent Cervera Peiró
ISBN: 978-84-9904-197-1
408 pàgs

17€ BC19

Trenta rondalles arreplegades al llarg de
les comarques de L’Alcoià, El Comtat, La
Marina Alta, La Marina Baixa i El Vinalopó
Mitjà.
Personatges que viuen aventures o
desventures alegres, tristes, meravelloses,
costumistes, cruels; que se’n riuen dels
límits de la crua i sovint extremadament
dura realitat. Són les nostres històries
primigènies

27€

Som sentits, som vivències, nosaltres i els
nostres llocs, emocions a flor de pell, present
i passat, i formem part de la terra igual que la
terra forma part de nosaltres. El Mondúver,
l’Auir, la marjal: són en el nostre passat i en
el nostre present i necessitem que continuen
sent en el futur de l’ara. Perquè si els nostres
llocs deixessen de ser, també deixa de ser
el nostre passat, el nostre present, el futur
que nosaltres voldríem per als que vindran.
Els que seran allò que siga la terra que ara
els deixarem.

46 Dos puntals festius de
Guadassuar
La fira de sant Vicent i les Danses
Joan B. Boïls
ISBN: 978-84-9904-208-4
192 pàgs

17€

Som sentits, som vivències, nosaltres i els
nostres llocs, emocions a flor de pell, present
i passat, i formem part de la terra igual que la
terra forma part de nosaltres. El Mondúver,
l’Auir, la marjal: són en el nostre passat i en
el nostre present i necessitem que continuen
sent en el futur de l’ara. Perquè si els nostres
llocs deixessen de ser, també deixa de ser
el nostre passat, el nostre present, el futur
que nosaltres voldríem per als que vindran.
Els que seran allò que siga la terra que ara
els deixarem.
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47. Gat Vell. Dites marineres
Francesc Xavier Llorca Ibi
ISBN: 978-84-9904-219-0
192 pàgs

24 € BC20

Gat vell és un text que parla de dites,
frases i refranys propis de la gent de
mar. Un repertori fraseològic que tingué
originàriament una funció educativa,
crítica, lúdica i estètica, transmesa per
tradició oral de generació en generació,
i que conforma un producte etnopoètic
de primer orde. Un treball de recol·lecció
oral al llarg de més de vint anys, que
no hauria aplegat a bon port sense la
pacient i sàvia col·laboració coral de
persones que van viure, estimar i patir
la vida en la ratlleta blava. Autèntics gats
vells carregats de sàvia experiència que
bastiren una part bàsica de la nostra
cultura patrimonial.
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48. Les plantes del nostre
entorn
Simón Fos i Àngels Codoñer
ISBN: 978-84-9904-223-7
208 pàgs
24 €
La comarca de l’Horta concentra la
major aglomeració urbana i industrial
de tota la Comunitat Valenciana. Un
terç de la població regional viu i treballa
en aquest territori, envoltada per un
paisatge agrícola mil·lenari que és
referent mundial entre els anomenats
paisatges culturals, l’horta de València.

Tant de bo aquesta guia de la flora
local engegue la curiositat botànica
en els veïns i veïnes de Paiporta i
de l’Horta en general, una modesta
contribució per acostar les persones
al medi ambient que els envolta, ferlos partícips d’aquest paisatge viu i
promoure els sentiments de pertinença
i valoració positiva del nostre territori.

poesia
musicada/poesia
satírica

Poemes de Vicent Andrés Estellés, musicats per Bertomeu

7 d’Estellés
ISBN: 978-84-9904-099-8
32 pàgs

12€

Llibre-disc de 32 pàgines a 2 tintes, amb un cd i poemes il∙lustrats.
Els tallers de rock per a joves que Bertomeu fa a alguns centres
educatius foren l’embrió de la idea de musicar poemes d’Estellés.
El resultat són aquestes 7 cançons amb els 7 poemes com a lletra.
A més, d’un poema fins ara inèdit.

Estellés infinit
ISBN: 978-84-9904-167-4
32 pàgs

12€

Bertomeu torna a fer una selecció d’alguns dels poemes de Vicent
Andrés Estellés i fer música amb les seues lletres. En aquesta
ocasió ha elegit: Els amants, Goig del carrer, Per la dignitat del País...,
He respectat en tu totes les dones..., No he desitjat mai..., Els dies, Flor
de taronger..., Foscos amants...

Burrera Comprimida
Salvador Bolufer
ISBN: 978-84-89663-40-4
176 pàgs

14€

«Per careta té una rosa,
per boqueta té un clavell,
i entre cames té una cosa,
que no es veu, però es suposa,
la millor flor del ramell»

Sonatines i sonats
José Colero
ISBN: 978-84-9904-221-3
160 pàgs

15€

Sonatines i sonats, és un llibre dedicat als que, de manera
conscient o inconscient, fan de la bogeria un mitjà de vida. Hi ha
tants tipus de sonats que és impossible dedicar-se a tots en un
sol llibre aquí trobem sonatines polítiques i electorals, sonatines
reials, patriòtiques, lingüístiques, comunicatives, costumistes...
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altres publicacions
Primer diccionari A-Z
Diversos

ISBN: 978-84-9904-064-6
590 pàgs

14’95€

El Primer Diccionari A-Z amb 13.047 definicions, dibuixos a tot color, frases fetes…
probablement, el millor diccionari per a aprendre.

QUADERNS D’EXERCICIS AUTOCORRECTIUS
• Material auxiliar amb exercicis d’ortografia, morfologia nominal i verbal, sintaxi…
Autors: J. Ramón Borràs, Assumpta Fargas, Oriol Guasch, Joan J. Ponsoda & Josep Tió

Q.E.A. 1
ISBN: 978-84-96187-11-5
64 pàgs

Q.E.A. 5
3’95€

Q.E.A. 2
ISBN: 978-84-96187-12-2
64 pàgs

ISBN: 978-84-96187-37-5
72 pàgs

3’95€

Q.E.A. 6
3’95€

ISBN: 978-84-96187-86-3
64 pàgs

3’95€

Q.E.A. 4
ISBN: 978-84-96187-49-8
72 pàgs

3’95€

QUADERNS AUTOCORRECTIUS DE VOCABULARI
• Material auxiliar amb exercicis de vocabulari bàsic.
Autors: Dolors Badia, J. Ramón Borràs, Salvador Comelles, Queca Criach, Andreu Grané, Marta
Jarque, Joan J. Ponsoda & Montserrat Vila.

Q.A.V. 2
ISBN: 978-84-96187-20-7
76 pàgs

Q.A.V. 3
3’95€

ISBN: 978-84-96187-97-9
72 pàgs

3’95€

LÈXIC
• Material auxiliar amb exercicis d’ampliació de vocabulari.
Autors: Salvador Comelles, Anna Cros, Vicent Martines & Joan J. Ponsoda

Lèxic 1
ISBN: 978-84-96187-10-8
128 pàgs

Lèxic 3
7’75€

Lèxic 2
ISBN: 978-84-96187-31-3
124 pàgs

7’75€

ISBN: 978-84-96187-32-0
128 pàgs

7’75€

adolescentes

• La colección Adolescentes propone, por un lado, una reflexión que permita una comprensión
amplia sobre la adolescencia desde una perspectiva psicoanalítica y un estímulo para la
exploración de los verdaderos interrogantes de esta etapa de la vida. Por otro lado, aportar
respuestas nuevas que sean de utilidad a todos aquellos que tienen una relación con los
adolescentes: padres, profesores, psiquiatras, psicólogos, pediatras, etc.

1. Respuestas a 100 preguntas sobre la
adolescencia
Philippe Jeammet
ISBN: 978-84-96187-24-5
256 págs

18’50€

A través de 100 preguntas, el Profesor Jeammet da claves que
ayudarán a padres y adolescentes a comprender y analizar este
periodo de duda y búsqueda, y poder franquear esta etapa difícil.

2. Los trastornos psíquicos en la adolescencia
François Richard
ISBN: 978-84-96187-36-8
136 págs

15€

En los trastornos psíquicos en la adolescencia, están el origen
de ciertas patologías del adulto. Esta obra da cuenta de esta
problemática mostrando como la adolescencia constituye una
encrucijada para el estudio de las categorias de la psicopatología
(neurosis, psicosis, patologías de la dependencia...).

3. El adolescente frente a su cuerpo
Annie Birraux
ISBN: 978-84-96187-39-9
248 págs

18’50€

La adolescencia es ese cambio del cuerpo al cual el niño
confrontado y sus representaciones narcisistas ya no le sirven. Es
esta historia del cuerpo en la adolescencia que se pone a describir
Annie Birraux: historia íntima, singular, que conduce al adolescente
a estrategias defensivas que lo ponen a veces en peligro.
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caballito de mar
1. Rapea la gallina Carolina
Pep Castellano & Canto Nieto
ISBN: 978-84-9904-003-5
32 pàgs

4. La aldea de las flores
Llorenç Giménez & Paula Peña
5’95€

ISBN: 978-84-9904-059-2
32 pàgs

5’95€

Vamos a cantar, bailar o leer Rapea la
gallina Carolina. Es la historia más marchosa
protagonizada por Carolina, la artista
independiente que más suena en todas partes.

¿Qué mejor lugar que el jardín para descubrir
la poesía? Un lugar donde el tiempo descansa,
satisfecho como la lagartija, para después
volar, ligero como la mariquita.

2. ¿Y los árboles?
Josep Chapa & Matilde Portalés

5. ¿Dónde se esconde el sueño?
Teresa Broseta & Canto Nieto

ISBN: 978-84-9904-017-2
24 pàgs

5’95€

¿Pero qué había sucedido aquella noche?
Martina miró por la ventana y… no encontró
ningún árbol en la calle. Ni en la plaza. Ni en el
parque. Ni en el río…¡La ciudad había perdido
el verde!

5’95€

Es hora de acostarse y todo tiene que estar
listo. Pero falta todavía lo más importante de
todo... ¿Y el sueño? ¿Dónde se ha metido?
¿Por qué no llega?

6. El ratón y los disfraces
Irene Verdú & Noèlia Conca

3. Un jardín de poesías
Irene Verdú & Noèlia Conca
ISBN: 978-84-9904-037-0
32 pàgs

ISBN: 978-84-9904-063-9
32 pàgs

5’95€

¿Qué mejor lugar que el jardín para descubrir
la poesía? Un lugar donde el tiempo descansa,
satisfecho como la lagartija, para después
volar, ligero como la mariquita.

ISBN: 978-84-9904-076-9
32 pàgs

5’95€

¿Qué es lo que se necesita para descubrir que
hay un mundo lleno de posibilidades? Sólo
hace falta imaginar, disfrazarse, soñar, abrir un
libro maravilloso o... ¡simplemente cogerse del
bracito de una ratita viajera!

7. Bubu y la Luna
Irene Verdú, Joaquina Barba & Pere
Devesa
ISBN: 978-84-9904-080-6
32 pàgs

5’95€

La noche guarda un sinfín de historias y de
leyendas llenas de magia. ¿Quieres conocerlas?
Pregúntale a Bubu, ¡que se las sabe todas!
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para entender el mundo
• Esta colección tiene como objetivo aproximar al lector joven a una serie de aspectos que
rodean su vida cuotidiana y sobre los que necesita elementos para entenderlos y formarse una
opinión.
Los autores intentan hacer llegar sus conocimientos a la juventud de una forma ágil,
comprensiva y, a la vez, rigurosa para fomentar el debate y ayudar a mejorar el mundo.

1. Un café con Rachida
Albert Toldrà
ISBN: 978-84-96187-70-2
80 págs

6. ¡Ama como quieras!
Ximo Cádiz
8€

ISBN: 978-84-96187-75-7
96 págs

Para entender las religiones.

Para entender la diversidad sexual.

2. Nadie es extranjero
Aitana Guia i Conca

7. Mira la tele... ¡Y piensa!
Enric Senabre

ISBN: 978-84-96187-71-9
112 págs

8€

ISBN: 978-84-96187-76-4
128 págs

8€

8€

Para entender la inmigración.

Para entender la televisión... con la filosofía

3. Me hace daño el instituto
Francesc Ruiz & Dino Salinas

8. Globaliza... ¿qué?
Josep Villarroya

ISBN: 978-84-96187-72-6
128 págs

8€

ISBN: 978-84-96187-92-4
128 págs

Para entender el sistema educativo.

Para entender la globalización.

4. La niña que quería ser
Arantxa Bea

9. Las caras de la integración
Francesc Gisbert

ISBN: 978-84-96187-73-3
128 págs

8€

Para entender la discriminación de las mujeres.

5. ¿Qué tengo aquí abajo?
Rosa Sanchis, Enric Senabre & Ana Ruiz
ISBN: 978-84-96187-74-0
144 págs

8€

ISBN: 978-84-96187-93-1
72 págs

8€

8€

Para entender el racismo.

10. El mono destronado
Toni Gisbert
ISBN: 978-84-96187-94-8
80 págs

8€

Para entender quién somos.

Para entender la sexualidad.
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11. Un país en el desierto
Francisco Collado
ISBN: 978-84-9904-053-0
144 págs

13. ¡SOS! Bullying
Joaquina Barba
8€

Para entender el conflicto saharaui.

ISBN: 978-84-9904-084-4
120 págs

8€

Para entender el acoso escolar

12. On - Off. La energía que
mueve el mundo
Gemma Aguilera
ISBN: 978-84-9904-054-7
88 págs

8€

Para entender el sistema energético.

cuentos populares

(álbumes)

• A todo color y con tapa dura

1. Historia de un pollo
Enric Valor
Ilustraciones de Anna Seguí
ISBN: 978-84-96187-82-5
32 pàgs

2. La zorra y el cuervo
Enric Valor
Ilustraciones de Dani Cruz
14€

Nuestro pollo protagonista se encuentra una
moneda escarbando en un basurero y decide
marchar hacia la corte cantando que se casará
con la hija del rey, puesto que es más rico
que él. Por supuesto, el monarca intentará
evitarlo...
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ISBN: 978-84-96187-83-2
32 pàgs

14€

–¡Buenos días, cuervo! –dijo la zorra muy
sonriente–. ¿De dónde vienes tan temprano?
El cuervo, que era educado y profesaba una
buena estima a la zorra, abrió su enorme pico
y respondió:
–¡De Mallorca!
Pero lo había abierto tanto por la alegría de
hablar con su simpática amiga, que se le cayó
el queso.

la fragua
2. Mujeres e industria tabaquera en Alicante
Teresa Lanceta Aragonés
ISBN: 978-84-9904-140-7
200 págs

16€ Premi Bernat Capó

La industria del tabaco estuvo siempre sustentada por
mujeres. Cuando la elaboración era manual, sus manos
arrullaban con destreza las hojas de tabaco cumpliendo
largas jornadas a destajo. En pocos oficios, las mujeres han
podido desarrollar un trabajo fabril que se haya extendido
tanto en el tiempo, casi cuatro siglos, y en el que se haya
mantenido una consanguinidad tan constante y estrecha:
trabajaban las abuelas, las hermanas, las madres y las hijas
porque el trabajo se heredaba.

Més informació, obres per
autors i novetats al nostre
catàleg electrònic
www.bullent.net
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