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CONTALLES DE 
L’ALBA

L’Alba és una 
xiqueta de 5 anys 
que li agrada jugar, 
aprendre, somiar, 
riure i gaudir de 
la vida amb els 
seus amics i la seua 
família. Les seues 
mares la cuiden 
i la guien perquè 
aconseguisca els seus 
somnis. Contes per 
a xiquets i xiquetes 
d’entre 3 i 6 anys al 
voltant dels diversos 
models de família.

1. L’Alba té… 
| Pallàs, Catalina; 
Cebrián, María A.  
| 978-84-96623-79-8 
| 24p 4€

2. L’Alba juga 
| Pallàs, Catalina; 
Cebrián, María A.. 
| 978-84-96623-80-4 
| 24p 4€

3. L’Alba aprén 
| Pallàs, Catalina; 
Cebrián, María A. 
| 978-84-15221-15-9 
| 24p 4€

4. L’Alba somia 
| Pallàs, Catalina; 
Cebrián, María A. 
| 978-84-15221-22-7 
| 24p 4€

 CONTALLES DE 
MUNIATTO

“Sóc Muniatto, 
m’agrada resoldre 
els problemes de 
manera divertida i 
imaginativa.” Així 
se’ns presenta aquest 
xiquet, qui viu un bon 
grapat d’aventures. 
Totes elles serveixen 
perquè els joves 
lectors, a partir de 
3 anys, treballen 
la imaginació i el 
dret a la diferència. 
Una col·lecció de 
contes que es basa 
en l’autèntic pallasso 
Muniatto.

1. Els mitjons de 
Muniatto 
| Besolí, Olga; 
Besolí, Ester 
| 978-84-96623-35-4 
| 24p 4€

2. Muniatto i la 
mosca verda 
| Besolí, Olga; 
Besolí, Ester 

| 978-84-96623-37-8 
| 24p 4€

3. Muniatto 
fa surf 
| Besolí, Olga; 
Besolí, Ester 
| 978-84-96623-38-5 
| 24p 4€

4. La Maleta 
de Muniatto 
| Besolí, Olga; 
Besolí, Ester 
| 978-84-96623-50-7 
| 24p 4€

5. Muniatto i la 
nena Elena 
| Besolí, Olga; 
Besolí, Ester 
| 978-84-96623-51-4 
| 24p 4€

6. Muniatto busca 
bolets 
| Besolí, Olga; 
Besolí, Ester 
| 978-84-96623-47-7 
| 24p 4€

7. Muniatto i els 
regals de Nadal 
| Besolí, Olga; 
Besolí, Ester 
| 978-84-96623-48-4 
| 24p 4€

8. El pallasso 
Muniatto 
| Besolí, Olga; 
Besolí, Ester 
| 978-84-96623-81-1 
| 24p 4€

9. El paraigua de 
Muniatto 
| Besolí, Olga; 
Besolí, Ester 
| 978-84-96623-82-8 
| 24p 4€

10. Muniatto 
practica esports 
| Besolí, Olga; 
Besolí, Ester 
| 978-84-15221-03-6 
| 24p 4€

11. Muniatto i la 
màquina del temps 
| Besolí, Olga; 
Besolí, Ester 
| 978-84-96623-99-6 
| 24p 4€

12. Muniatto i el 
jardí de la mare 
| Besolí, Olga; 
Besolí, Ester 
| 978-84-15221-32-6 
| 24p 4€

13. El Halloween de 
Muniatto 
| Besolí, Olga; 
Besolí, Ester 
| 978-84-15221-33-3 
| 24p 4€

14. Muniatto coneix 
Garbanso 
| Besolí, Olga; 
Besolí, Ester 
| 978-84-15221-34-0 
| 24p 4€

15. El Sant Jordi de 
Muniatto | Muniatto’s 
Saint George 
| Germanes Besolí 
| 978-84-15221-86-9 
| 24p 4€

16. Muniatto i la 
Nit de Sant Joan | 
Muniatto and the 
Night of Saint John 
| Germanes Besolí 
| 978-84-15896-54-8 
| 24p 4€

17. Muniatto va la 
Festa de la Sega | 
Muniatto goes to 
the Harvest Festival 
| Germanes Besolí 
| 978-84-15896-56-6 
| 24p 4€

18. El Cagatió 
de Muniatto | 
Muniatto’s Cagatió 
| Germanes Besolí 
| 978-84-16505-73-9 
| 24p 4€
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19. Muniatto i 
la Cucafera | 
Muniatto and the 
Cucafera 
| Germanes Besolí 
| 978-84-16505-74-6 
| 24p 4€

    La col·lecció de 
Muniatto I 
| Besolí, Olga; 
Besolí, Ester 
| 978-84-15221-50-0 
| 7 contalles 20€

    La col·lecció de 
Muniatto II 
| Besolí, Olga; 
Besolí, Ester 
| 978-84-15221-51-7 
| 7 contalles 20€

CONTALLES DEL 
CADUF

1. Emergència al 
país de la màgia 
| Arasa, Cinta  
| 978-84-15221-00-5 
| 24p 8€

Sabeu que enguany 
el Nadal corre perill? 
No hi ha notícies 
clares, però sembla 
que una esgarrifosa 

tempesta ha deixat 
incomunicats els 
habitants del País de 
la Màgia. La situació 
és molt difícil 
perquè, com tothom 
sap, només ells són 
capaços de fer arribar 
la il·lusió nadalenca 
a la Terra. El Pau 
ha rebut una carta 
que l’informa del 
problema. Ell, però, 
no està disposat a 
permetre que l’aiguat 
aixafi una festa tan 
important.

EL MONTSIÀ DE 
BÀRBARA I JAUME

Bàrbara i Jaume 
ens apropen a les 
tradicions i els 
racons bonics dels 
pobles de la comarca 
del Montsià. Amb 
només deu anys, 
ens ensenyaran 
l’important que és 
cuidar dels tresors 
que té la nostra 
cultura (tradicions, 
paisatges, parlar 
propi…). El seu 
missatge per a tots 
vosaltres és que amb 
respecte tot dura 
més, amb amor res 
és impossible i amb 
amics tot és més 
divertit.

1. Un tresor dins la 
muntanya 
| Ibàñez, Núria  
| 978-84-15896-55-5 
| 40p 10€

2. Un Sant Jordi 
especial 
| Ibàñez, Núria  

| 978-84-15896-67-8 
| 40p 10€

3.  Descobrim l’or de 
la Plana! 
| Ibàñez, Núria  
| 978-84-15896-82-1 
| 40p 10€

4. Entre la serra i la 
mar 
| Ibàñez, Núria  
| 978-84-15896-87-6 
| 40p 10€

5. Els ritmes del 
delta de l’Ebre 
| Ibàñez, Núria  
| 978-84-16505-25-8 
| 40p 10€

6. Per Carnaval, 
farina i cóc amb 
sal! 
| Ibàñez, Núria  
| 978-84-16505-67-8 
| 40p 10€

A L’ESCOLA 
TERRES DE L’EBRE,

Sèrie Groga, 1.  
La Lia entra a la 
banda 
| Grup la Deriva  
| 978-84-16505-30-2 
| 24p 10€

Aquest conte gira 
al voltant d’una de 
les tradicions més 
importants i arrelades 
a les Terres de 
l’Ebre, les bandes de 
música. Mitjançant el 
personatge de la Lia, 
els infants podran 
conèixer quins són els 
trets que identifiquen 
i caracteritzen aquest 
tipus de formacions 
musicals. 

Sèrie Groga, 2.  
Amb la panxa ben 
plena 
| Grup la Deriva  
| 978-84-16505-31-9 
| 24p 10€

L’Oriol convida 
els seus amics a 
la inauguració 
de l’agrobotiga 
dels seus pares. 
Mitjançant aquest 
fil conductor els 
lectors descobriran la 
riquesa gastronòmica 
de les Terres de 
l’Ebre i els principals 
productes de la dieta 
mediterrània.

Sèrie Blava, 1.  
Panxampla, el 
bandoler de les 
Terres de l’Ebre 
| Grup la Deriva  
| 978-84-16505-33-3 
| 32p 12€

Amb el personatge 
de Panxampla us 
endinsareu en un 
món ple d’aventures. 
Amagat al massís del 
Port, el bandoler més 
temut de les Terres 
de l’Ebre haurà de fer 
front a un munt de 
dificultats per poder 
fugir d’aquells que 
el persegueixen. Ho 
aconseguirà? 

Sèrie Blava, 2.  
Quina temor! 
| Grup la Deriva  
| 978-84-16505-32-6 
| 32p 12€

Quina temor! dóna 
vida a alguns dels 
éssers fantàstics que 
han perdurat en 
l’imaginari col·lectiu 
de les Terres de l’Ebre. 
El Llop de Móra, la 
Serena, els fardatxos 
o les marfantes 
seran els encarregats 
d’atemorir el Pol i 
tots els seus amics 
una nit de colònies al 
delta de l’Ebre, éssers 
fantàstics que han 
servit per espantar des 
de ben menuts molts 
infants de les Terres 
de l’Ebre.

IMAGINA

1. La nana de Sara 
| Franquet, Josep 
Maria; Alfonso, 
Jordi  

| 978-84-15221-11-1 
| 20p 12€

La Nana de Sara és 
una cançó de bressol 
il·lustrada. És una 
història carregada de 
tendresa i de màgia, 
a ritme de versos, 
entre una xiqueta, la 
Sara, i una sirena. La 
menuda vol convidar 
a l’èsser mitològic 
a què l’acompanye 
a jugar a i a la festa 
major, però la sirena 
ha de declinar 
l’oferta, donat que no 
pot separar-se del seu 
nadó.

2. Viatge al país de 
Tombatossals 
| Pitarch, Vicent; 
Montañés, Joan  
| 978-84-15221-62-3 
| 32p 12€

Adaptació del conte 
de Josep Pascual 
Tirado (1884-1937). 
L’obra està explicada 
de cara a un públic 
infantil, per tal de 
difondre aquesta 
narració, que 
recull la llegenda 
fundacional de la 
ciutat de Castelló 
de la Plana i que ha 
deixat personatges 
de l’imaginari 
col·lectiu com el Rei 
Barbut, Bufanúvols, 
Tragapinyols i el 
mateix Tombatossals.

3. Jo somiava… 
| Llorach, María 
José; Espinosa, Mar  
| 978-84-15221-91-3 
| 24p 13,95€

Un llibre ple d’amor 
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i tendresa, en què 
una mare i el seu fill 
reflexionen envers el 
procés d’alletament. 
Ens mostra els deu 
principis que són 
imprescindibles per 
dur a terme una 
lactància amb èxit; i 
la importància dels 
primers moments 
entre un nadó i la 
seua mare.

4. El meravellós 
viatge de Libori 
| Segura, Mònica; 
Batet, Pau; Beltrán, 
Ana  
| 978-84-15221-94-4 
| 48p 7,99€

Libori és un masover 
de la comarca dels 
Ports que una nit, en 
dormir-se, viatja en 
el temps a una ciutat 
romana anomenada 
Lesera, a finals del 
segle i dC, on coneix 
Gai Juli Frontó, 
que li mostrarà el 
món on viu, fet 
que despertarà en 
Libori l’esperit 
investigador...

5. Un cabdell de fil 
màgic 
| Robert, Judit; 
Roca, Evelyn  
| 978-84-15896-11-1 
| 48p 14€

Tot comença en una 
festa d’aniversari, 
quan a la nostra 
protagonista li 
regalen un cabdell 
de fil. Sembla un 
obsequi insignificant, 
però, temps a venir, li 
serà molt útil, perquè 
li permetrà estrènyer 

lligams amb la 
natura, amb els 
amics, amb la família 
i amb tot allò que la 
fa feliç.

6. Teresina no sap 
cantar 
| Serrano, Jesús; 
Alfonso, Jordi  
| 978-84-15896-31-9 
| 48p 14€

Amb l’excusa de 
retrobar la inspiració 
perduda, la granota 
Teresina encetarà un 
viatge pel Delta dels 
nostres avantpassats 
que ens permetrà 
conèixer la fauna 
i la flora més 
genuïna, els llocs 
més emblemàtics 
i les cançons més 
típiques d’aquesta 
terra d’aiguamolls i 
de canyars, de ponts i 
de barcasses, de riu i 
d’arrossars…

7. El diari de Júlia 
| Lleixà, Elizabet; 
Guzman, Eugeni; 
Carceller, Lídia  
| 978-84-15896-23-4 
| 48p 14€

Un conte educatiu 
en el qual una nena 
escriu en el seu diari 
les coses interessants 
que li passen a ella 
i a la seua família. 
Aprendrem la 
importància dels 
hàbits higiènics 
i de compartir 
tasques domèstiques 
i activitats. Ens 
ensenyaran les hores, 
a cuidar dels animals, 
a divertir-nos a l’aire 
lliure, podrem fer 

manualitats amb els 
retallables inclosos, 
fer menjar i moltes 
coses més.

8. Una casa diferent 
| Rodríguez, Goyo; 
Nesquens, Daniel  
| 978-84-15896-52-4 
| 40p 14€

Una casa diferent, 
singular...? En 
qualsevol cas: 
peculiar. Homes, 
dones, xiquets, 
xiquetes, hi entren i 
miren. Observen el 
que passa allí dins. 
S’hi està bé, però cal 
sortir-ne. Aquest és el 
misteri.

9. El color dels 
sentiments 
| Robert, Judit; 
Garcia, Maria  
| 978-84-15896-65-4 
| 40p 12€

Mitjançant els colors, 
podem descobrir 
com ens sentim cada 
dia i tenir la capacitat 
de canviar-ho en 
qualsevol moment. I 
tu, de quin color et 
sents avui?

10. Alfred i els tres 
peixets del matí 
| Sanç, Enric; 
Carreras, Ángel 
| 978-84-16505-02-9  
| 48p 14€

Alfred encara 
començava a 
reaccionar quan va 
pensar que el millor 
que podria fer era 
tractar de negociar 
amb els peixets 
Pim, Pam i Pum 
l’alliberament de sa 
mare.

11. Quan xiula l’avi 
| Barceló, Cèsar; 
Berenguer, Clara  
| 978-84-16505-05-0 
| 48p 14€

L’avi està molt malalt 
i l’àvia en té cura: li 
fa el dinar, li dóna les 
pastill es, el banya i 
li fa companyia. L’avi 
té una néta amb qui 
es diverteix molt. 
Tots dos fan broma a 
l’àvia amb el xiulet, 
es conten secrets 
i riuen molt, però 
un dia, de sobte, tot 
canviarà.

12. La meva àvia és 
una princesa 
| Robert, Judit; 
Vernet, Laura  
| 978-84-16505-19-7 
| 48p 14€

Aquest conte és un 
petit homenatge a 
les persones grans, 
perquè han viscut 
molt, saben molt i 
ens estimen molt. 
Però tot… una mica 
més a poc a poc. 

13. La maleta de l’avi 
| Hernaz, Juan; 
Fernández, Fátima  
| 978-84-16505-63-0 
| 48p 14€

«L’avi ha canviat 
molt. La seua 
memòria és un canvi 
de mar, una onada, 
un vaixell que no sap 
on va.» Hi pot haver 
res pitjor per a un avi 
que oblidar la seua 
néta? Marianna, tan 
petita, sap que unes 
paraules amables 
poden transformar el 
dolor de la confusió 
en una abraçada o un 
somriure.

1. Una casa distinta 
| Rodríguez, Goyo; 
Nesquens, Daniel  
| 978-84-15896-51-7 
| 40p 14€

¿Una casa distinta, 
diferente, singular…? 
En cualquier caso: 
peculiar. Hombres, 
mujeres, niños, niñas 
entran y miran. 
Observan cuanto 
sucede allí dentro. Se 
está bien, pero hay 
que salir. Ese es el 
misterio.

2. Alfredo y los tres 
pececillos 
| Sanç, Enric; 
Carreras, Ángel 

| 978-84-16505-18-0  
| 48p 14€

Alfredo aún estaba 
reaccionando 
cuando pensó que 
lo mejor que podía 
hacer era tratar de 
negociar con los 
pececitos Pin, Pan y 
Pun la liberación de 
su madre.

3. Cuando pita el 
abuelo 
| Barceló, Cèsar; 
Berenguer, Clara  
| 978-84-16505-06-7 
| 48p 14€

El abuelo está muy 
enfermo y la abuela 
lo cuida: le hace la 
comida, le da las 
pastillas, lo baña y le 
hace compañía. El 
abuelo tiene una nieta 
con la que se divierte 
mucho. Los dos 
gastan bromas a la 
abuela con el silbato, 
se cuentan secretos y 
se ríen mucho, pero 
un día, de repente, 
todo cambiará.

4. La maleta del 
abuelo 
| Hernaz, Juan; 
Fernández, Fátima  
| 978-84-16505-64-7 
| 48p 14€

«El abuelo ha 
cambiado mucho. 
Su memoria es un 
cambio de mar, una 
ola, un barco que no 
sabe a dónde va.» 
Puede haber nada 
peor para un abuelo 
que olvidar su nieta 
Mariana, tan pequeña, 
sabe que unas 
palabras amables 

5



6

pueden transformar el 
dolor de la confusión 
en un abrazo o una 
sonrisa.

    El maravilloso 
viaje de Liborio 
| Segura, Mònica; 
Batet, Pau; Beltrán, 
Ana  
| 978-84-15896-08-1 
| 48p 7,99€

Liborio es un 
masovero de la 
comarca de Els Ports 
que una noche, al 
dormirse, viaja en el 
tiempo a una ciudad 
romana llamada 
Lesera, a finales del 
siglo i d.C., donde 
conoce a Cayo Julio 
Frontón, que le 
mostrará el mundo 
en el que vive y 
sus costumbres, 
despertando en 
Liborio el espíritu 
investigador...

PINTA, RETALLA I 
JUGA!

Els llibres d’aquesta 
col·lecció van més 
enllà de la lectura. 
Són obres ideades 
per desenvolupar 
les manualitats i les 
activitats plàstiques 
dels més menuts, tot 
ajudant-se d’un dels 
símbols més nostrats: 
la imatgeria popular.

1. El seguici de 
Tortosa 
| Iniesta, Joan  
| 978-84-15221-18-0 
| 12p 5€

2. El seguici infantil 
de Tortosa 
| Iniesta, Joan  
| 978-84-15221-19-7 
| 12p 5€

3. Els seguicis 
d’Amposta i 
Ulldecona 
| Iniesta, Joan  
| 978-84-15221-24-1 
| 12p 5€

4. Els seguicis 
infantils 
d’Amposta i 
Ulldecona 
| Iniesta, Joan  
| 978-84-15221-25-8 
| 12p 5€

TEATRE FÀCIL

1. Benvinguda la 
tardor  
| Barba, Joaquina; 
Verdú, Irene  
| 978-84-15221-52-4 
| 24p 2,98€

Una obra de teatre 
adreçada a xiquets 

i xiquetes d’entre 6 
i 8 anys. Diversos 
personatges 
interpreten l’arribada 
de la tardor. Són el 
vent, les fulles i els 
arbres, els vellets 
asseguts als bancs, les 
oronetes o la pluja, 
entre molts d’altres. 

2. Àngel, l’amic 
imaginari  
| Barba, Joaquina; 
Verdú, Irene  
| 978-84-15221-53-1 
| 24p 2,98€

Tothom a classe ha 
format grups per a 
jugar. Uns juguen a 
roda la mola, altres 
a botar la corda, els 
d’allà a la gallineta 
cega… tothom, menys 
Pere, que no té amics. 
Fins que hi apareix 
Àngel, un xiquet que 
només en Pere pot 
veure i escoltar.

LA FERAM

1. Quaranta-sis 
contes i un gelat  
| Marçà, Vicent  
| 978-84-96623-29-3 
| 144p 10€

Un magnífic exercici 
literari on l’èmfasi 
altern de cada element 
(la Maria i el xiquet, 
el gelat i el gelader, 
etc.) es mostra com 
un calidoscopi que 
versiona una senzilla 
història de múltiples 
maneres.

3. El secret del 
guerrer hongarès 
| Andreu, Vicente  
| 978-84-96623-60-6 
| 208p 14€

Són les acaballes 
de l’any 1306 i 
Miquel de Rèmcy, 
un jove aprenent 
de l’encomanda 
templera de Gardeny, 
és encarregat de 
portar a terme una 
estranya missió. 

4. El magma 
silenciós 
| Garcia Grau, 
Manel; Pallarés, 
Vicent  
| 978-84-96623-95-8 
| 168p 12€

Dos joves d’Història 
participen en la 
protesta contra la 
construcció d’una 
autovia que està 
destrossant un paratge 
natural. En el decurs 
de les obres, apareixen 
unes restes humanes 
que fan pensar en 
la localització d’una 
fossa comuna del 
temps de la Guerra 
Civil.

LA FERAM SÈRIE 
ROJA

1. A l’altra banda 
del foc 

| Mur, Laura  
| 978-84-15221-12-8 
| 92p 8€

Martí no s’atreveix 
a anar-hi sol a la 
foguera de Sant Joan, 
així que l’acompanya 
son iaio Ramon. 
Quan l’encenen, 
el nen desapareix, 
Ramon n’inicia la 
recerca ajudat per 
un personatge molt 
especial.

2. La dolçaina 
màgica 
| Barba, Joaquina  
| 978-84-15221-29-6 
| 48p 6€

Amb la lectura de 
les descripcions que 
fa dels paisatges que 
s’hi va trobant, els 
lectors descobriran, 
a més d’una comarca 
de la Marina plena 
de màgia i fantasia, el 
secret que envolta la 
misteriosa dolçaina 
que des de l’inici de 
l’aventura escolta el 
jove Hipòlit.

3. Aixa arriba a 
l’escola 
| Barba, Joaquina  
| 978-84-15221-31-9 
| 88p 8€

Amb l’arribada 
d’Aixa, una alumna 
del Magrib, a l’escola, 
tot canvia. Tant 
Anna, la mestra, com 
els seus alumnes 
trobaran el camí cap a 
un món més tolerant 
i més ric, gràcies 
a noves dreceres 
fetes d’emocions i 
sensacions.

4. Marc i el poder 
sobre el temps 
| Climent, Mercè  
| 978-84-15221-68-5 
| 96p 8€

El desig escollit per 
Marc, un xiquet 
de vuit anyets, serà 
tenir la capacitat 
de parar el temps. 
Us imagineu què 
podríeu fer si 
tinguéreu aquest 
poder entre mans?

5. La rebel·lió dels 
plasticanimals 
| Colonques, Jordi  
| 978-84-15896-21-0 
| 80p 8€

No saps ben bé com 
ha passat, però ta 
casa s’ha convertit 
en un paratge ple 
de bèsties salvatges. 
Com t’ho faràs 
perquè tot torne a la 
normalitat? Hauràs 
de prendre les 
decisions correctes 
perquè la història 
tinga un bon final. 

6. Versos de colors 
| Girbés, Fina  
| 978-84-15896-83-8 
| 76p 9,90€

T’has parat a 
mirar els colors 
que t’envolten? En 
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aquests versos cobren 
vida el marró del 
xocolate, els blaus 
del cel, el groc d’un 
ou caigut, els llavis 
rosats, l’arc de Sant 
Martí o els colors de 
les estacions.

7. Obre el teu cor 
| Robert, Judit 
| 978-84-15896-89-0 
| 112p 10€

Un recull de nou 
contes i un poema, 
amanits amb un 
grapadet de haikus i 
regats amb proverbis 
del món. Tot té 
cabuda si tens bona 
imaginació i un xic 
de visió artística.

EL DRAGÓN SÉRIE 
AZUL

1. La brujita Amelú 
| Herrero, María 
Amparo  
| 978-84-16505-03-6 
| 120p 13€

Cuatro divertidos 
cuentos cuya 
protagonista es 
una brujita de 
su edad que va 
pasando por una 
serie de aventuras 
disparatadas.

IMPRESCINDIBLES

1. Antologia de Joan 
Fuster 
| Terol, Vicent  
| 978-84-16505-87-6 
| 144p 11,95€

Si Fuster és un dels 
assagistes europeus 
més important del 
segle xx, per què no 
l’hauríem d’aprofitar 
al màxim? Fuster ens 
farà gaudir d’una 
prosa deliciosa alhora 
que ens obrirà la ment 
a preguntar-nos el 
perquè de tantes coses.  

2. Estellés, de mà 
en mà. Antologia 
(Llibre-CD) 
| Anyó, Francesc; 
Penalba, Borja 
| 978-84-15896-34-0 
| 144p 14,90€

Us proposem 
un viatge per 
l’apassionat i 
apassionant univers 
estellesià. Un univers 
concret i precís, 
dolç, amarg, alegre, 
tràgic, divertit, 
dramàtic, sorneguer, 
culte, malparlat… 
Estellés, entre 
paraules tendres i 
paraules obscenes, 
acarona, colpeix, 
grata, arrapa… 
Estellés ens conta 
històries comptant 
les síl·labes, sense 
comptar-les, cantant 
cançons… 

3. Espill 
| Roig, Jaume; a 
cura de Salvador 
Vendrell 
| 978-84-16505-12-8 
| 184p 12€

Amb l’Espill, Jaume 
Roig signa un 
dels llibres més 
importants del 
segle xv. Es tracta 
d’una de les obres 
més ambigües, 
complexes i difícils 
d’interpretar de la 
literatura catalana. La 
nostra edició és una 
adaptació a la prosa 
actual que pretén 
acostar l’Espill a un 
lector no especialista

4. Joan Fuster per a 
joves 
| Antologia de 
Salvador Vendrell 
| 978-84-16505-98-2 
| 160p 11,95€

L’escriptor de Sueca 
és un dels assagistes 
més importants en 
llengua catalana que 
va escriure un bon 
grapat d’articles, 
columnes i llibres 
que reflexionen sobre 
tots els temes que 
preocupen l’ésser 
humà: literatura, art, 
el fet d’escriure, amor, 
guerra, xenofòbia, 
ecologisme, … En 
definitiva, sobre la 
condició humana 
i la vida. En aquest 
antologia us oferim 
un tast: textos breus 
i molt accessibles, 
que pretén acostar 
Joan Fuster als lectors 
més joves —i no tan 
joves— d’avui. 

MAREMÀGNUM

1. Després del silenci 
| Lluch, Enric  

| 978-84-15896-09-8 
| 72p 9,90€

Joan Queralt tracta de 
trobar resposta a un 
conjunt de preguntes 
que no ha pogut 
contestar des que 
tenia catorze anys. 
Qui era en realitat la 
mare? Per què el pare 
fugí de casa? Per què 
l’avi Mateu Font mai 
no pogué acceptar 
la presència del seu 
progenitor? Quins 
secrets envoltaren 
durant tant de temps 
la família?

2. L’Estirp de la Sang 
Reial 
| Castellano, Pep  
| 978-84-15896-13-5 
| 144p 9,90€

L’endemà de les 
festes de Carnaval, 
el comissari Arrufat 
es desdejuna amb 
el cadàver d’un 
monjo tirat entre 
les escombraries. Ell 
pensa que el cas li ve 
gran i per acabar-
ho d’adobar Marta 
Ferreres, una jove 
disposada a tot per 
esclarir la mort dels 
seus pares, li complica 
la investigació; o 
potser, no? 

3. La lluna de Praga 
| Santasusagna, 
Jordi  
| 978-84-15896-07-4 
| 272p 12€

En Charly és 
professor d’institut i 
l’Anna és una de les 
seves alumnes,filla 
d’una família 

adinerada qui 
desapareix en un 
viatge de fi de curs 
a Praga. La hipòtesi 
del segrest per 
motius econòmics 
mobilitza la policia 
de la capital txeca… 
fins que l’anàlisi 
de les fotografies 
dels companys de 
l’Anna mostren una 
imatge que capgira 
la investigació per 
complet.

4. La sang de la terra 
| Sierra i Fabra, Jordi  
| 978-84-15896-25-8 
| 144p 10€

Una sèrie de 
terratrèmols 
d’intensitat creixent 
tenen atemorida 
la població. Els 
moviments es 
produeixen des que 
es començà a perforar 
el terra amb la 
tècnica del fracking. 
Un d’aquests sismes 
deixa al descobert uns 
documents reveladors 
del geòleg Isidre 
Amat, mort mesos 
enrere en estranyes 
circumstàncies.

5. El repòs dels 
amants 
| Pla, Joan  
| 978-84-15896-29-6 
| 144p 10€

El senyor Tolrà 
ha desaparegut 
sense deixar rastre 
mentre feia bolets 
a la Mussara. Roser 
i els seus amics 
s’han entestat a 
descobrir el que 

amaga la Mussara 
entre els avencs i els 
clevills que envolten 
el que queda de 
l’antiga església i del 
cementeri. 

6. Un dia en la vida 
d’Ishak Butmic 
| Tiñena, Jordi  
| 978-84-15896-43-2 
| 176p 12€

Escrita durant la 
guerra dels Balcans 
de finals del segle 
xx i ambientada a la 
ciutat de Sarajevo, 
és la crònica 
d’uns ciutadans 
assetjats per la mira 
telescòpica d’un 
franctirador.  

7. El cas de les 
paraules inaudites 
| Palatsí, Vicent  
| 978-84-15896-44-9 
| 128p 10€

Has buscat mai en 
un diccionari la 
paraula diccionari? 
Segurament no, 
perquè ja en coneixes 
la definició. Ara, 
per a entendre 
bé els relats que 
et proposem en 
necessitaràs un, a 
fi de desxifrar els 
vocables inaudits 
que hi trobaràs en 
el cas de les cartes 
intergalàctiques 
perdudes al 
ciberespai. O 
en aquell altre, 
increïble, d’un jove 
amb pell d’ofidi. O 
en el formidable 
cas de la xiqueta 
mirmecòfaga… 
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8. Cita a la paret 
de gel 
| Aritzeta, 
Margarida  
| 978-84-15896-45-6 
| 144p 10€

La primera neu 
és genial. Enmig 
de la gresca, en 
Julià coneix la 
Laura, una noia 
especial que dibuixa 
figures precioses 
en blocs de gel. La 
tempesta no se’n va 
i, en canvi, se’n va 
la llum i el telèfon, 
el poble es queda 
aïllat i comencen 
les bretolades i les 
desgràcies.

9. Quan truquen de 
matinada 
| Vendrell, 
Salvador 
| 978-84-15896-32-6 
| 176p 12€

Pere, un historiador 
reconvertit a 
periodista, sobreviu, 
escèptic, en una 
València desinflada. 
El treball en les 
memòries de la viuda 
d’un anarquista li 
permet al protagonista 
viure tres moments 
històrics s’alternen 
en la novel·la: el 
moment en què tot 
era possible durant la 
República; la il·lusió i 
el pragmatisme de la 
transició democràtica, 
i la crisi actual, on els 
de sempre intenten 
desmantellar totes les 
conquestes socials.

10. Guarda’t del 
vent del desert 
| Boïgues, Lourdes  
| 978-84-15896-79-1 
| 192p 12€

Kíria viu en un oasi 
a la vora del desert, 
un parany idíl·lic del 
qual cap habitant vol 
sortir, excepte ella. 
A pesar de sentir-se 
fortament atreta per 
les arenes, prendrà 
la direcció contrària 
per tal de salvar la 
persona que més 
s’estima. 

11. El misteri de la 
capsa magnètica 
| Amorós, Maria 
Lluïsa 
| 978-84-15896-80-7 
| 176p 12€

Ha començat el bon 
temps a la vall voltada 
de muntanyes. En 
Max, la Barbara i els 
seus amics inicien els 
dies d’estiu amb la 
rutina habitual de les 
vacances, però un fet 
diferent ho canviarà 
tot: la vella Kornelia 
ha tornat a l’antiga 
casa del poble. .

12. 1937 
| Biendicho, Joaquim  
| 978-84-15896-97-5 
| 128p 12€

Amb històries de la 
rereguarda rural, la 
novel·la transcorre 
durant el segon any 
de la Guerra Civil 
Espanyola. S’hi 
encreuen històries 
de desertors, morts, 
venjances familiars, 
bombardejos i 
gent que fuig i que 
s’amaga…  

13. Dirk, Dixit! 
| Brunet, Àngel-O. 
| 978-84-15896-98-2 
| 224p 12€

Quan tenien cinc 
anys, i mentre eren 
al cine, la Laia i en 
Jan van desaparèixer 
misteriosament. 
Un parell d’hores 
més tard, i a uns 
quants quilòmetres 
de distància, en Jan 
va reaparèixer sense 
poder recordar res 
del que havia passat. 
Vint anys després, 
de la Laia encara no 
se’n sap res, i en Jan 
és un jove amb molta 
mala sort que sempre 
acaba ficant-se en 
embolics. 

14. No és la derrota, 
sinó el vent 
| Tibau, Jesús M.  
| 978-84-16505-28-9 
| 144p 12€

Us heu trobat mai 
un mitjó tirat al mig 
del carrer? Us heu 
preguntat qui, com 
o per què? Voldríeu 
saber qui i per què 
algú el pot plegar? 
L’autor d’aquest 
llibre sí, i s’ha fet 

tantes preguntes i 
s’ha donat tantes 
respostes, que ha 
escrit trenta-cinc 
contes per buscar 
alguna explicació 
possible.  

15. El mar de les 
ombres 
| Pinyol, Joan 
| 978-84-16505-29-6 
| 208p 12€

El Miquel té moltes 
ganes de viure, però 
l’obliguen a anar 
a la Guerra del 
Marroc. Som a l’estiu 
de 1909 i gràcies 
a l’Alba s’embarca 
en el Reina Maria 
Cristina, un vaixell 
que fa el trajecte 
Barcelona-Buenos 
Aires. Quan és a bord 
vol matar-lo el Kraus, 
un col·laborador 
de l’exèrcit amb un 
passat ple de víctimes 
innocents.  

16. Cafè Berlevag 
| Batet, Mònica  
| 978-84-16505-46-3 
| 128p 12€

La Sarah, la filla d’un 
cantant conegut 
mundialment; l’Alice, 
una cantant que porta 
un temps intentant 
escriure la lletra d’una 
cançó, i la Jane, una 
noia que treballa de 
guia en un museu; 
són les protagonistes 
d’aquesta història. 
Una història que 
parla de l’amor 
perdut, del passat, de 
les expectatives, del 
que succeeix després 

d’un retrobament en 
un cafè del Village 
anomenat Berlevag. 

17. Que s’acabin 
les vacances, si us 
plau! 
| Bagés, Noemi 
| 978-84-16505-47-0 
| 144p 12€

Quan es desperta al 
matí, res fa sospitar 
el Marc que tot està 
a punt de canviar. 
En poques hores, 
l’estiu se li presenta 
ben diferent del 
que tenia pensat: 
no només haurà 
d’estudiar, sinó que 
haurà d’instal·lar-se a 
l’antiga casa familiar, 
al poble de l’àvia, 
on no coneix ningú. 
L’esperen dies llargs, 
xafogosos, avorrits… 
Per primer cop a la 
seva vida, desitjarà 
que, fins i tot abans 
de començar, s’acabin 
les vacances. 

18. El cas Peníscola 
| Joan i Arinyó, 
Manel  
| 978-84-16505-86-9 
| 224p 11,95€

La inspectora dels 
Mossos d’Esquadra 
Anna Recasens 
sabia que el xicot 
de la seua filla havia 
quedat orfe de mare 
quan tenia tres anys. 
El que no li havia dit 
ningú és que Roser, 
la qui hauria estat la 
seua consogra, havia 
mort assassinada. 

MONOGRAFIES

· Altres encàrrecs de 
Miquelet 
| Serrano, Jesús; 
Alfonso, Jordi 
| 978-84-15221-48-7 
| 56p 15€

Tornem a tenir 
aquí els nostres 
enginyosos amics 
el Miquelet i la 
Teresina qui, amb 
les seues històries 
i anècdotes, ens 
transportaran a un 
temps ja passat quan 
Amposta començava 
a ser tota una ciutat.

· Sant Mateu de les 
Fonts del Maestrat 
de Montesa 
| Diago, Josep M. 
| 978-84-16505-50-0 
| 88p 15€

Quan arriba a les 
meves mans aquest 
preciós llibre, em 
pregunto: és un 
llibre d’història?, és 
de poesia? La meva 
resposta és clara: sí 
però amb una mica 
més. Aquí hi ha 
passió, amor, records 
cap a una de les coses 
que més estima en 
aquest món l’autor, el 
seu poble, el seu Sant 
Mateu, la seva gent, 
les seves tradicions, 
les seves vivències, els 
seus records.  
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· Versos y trazos, 
teta y abrazos 
| Asociación 
Amamanta 
| 978-84-16505-04-3 
| 80p 14€

Vibrantes versos y 
trazos procedentes 
de intensos 
sentimientos de 
madres y padres; 
abuelos y abuelas; 
hijos e hijas; que 
nos regalan su 
particular y emotiva 
visión sobre la 
lactancia materna y 
nos sumergen en la 
profunda magia de 
amamantar. 

NARRATIVAS

1. Sobre el caballito 
de madera 
| Aguilar-Calderón, 
Andrea  
| 978-84-15221-98-2 
| 304p 18€

Cuando Andrea, una 
aspirante a escritora 
de treinta años, ha 
repetido 6.048 veces 
“Gracias por llamar 
a Casa de Apuestas 
Bodog. Mi nombre 
es Andrea. ¿Me 
puede dar su número 
de cuenta, por favor?” 
en su trabajo como 
telefonista, se da 
cuenta de que está 
atrapada en la novela 
equivocada y que 
está protagonizando 
una historia que no 
le gusta.

2. Viaje alrededor de 
750 palabras 
| Bayarri, J. Ricardo 
| 978-84-15896-30-2 
| 384p 20€

¿Cabe un mundo 
personal alrededor 
de 750 palabras? 
Durante casi tres 
años el autor tuvo 
la manía de anotar 
meras divagaciones, 
de intentar apresar 
sensaciones que 
percibía, y también 
de fabular pequeñas 
historietas que 
imaginaba y las 
publicó en un 
semanario de 
Benicarló.

3. La mujer sin 
mirada 
| Font Massot, Rosa  
| 978-84-15896-57-9 
| 248p 18€

Año 1929. Una chica 
de diecisiete años, 
Eugènia Duran, 
mira el mundo con 
los ojos cerrados y 
lo pinta tal como 
lo ve, una figura 
cúbica que enmarca 
todos los universos: 
el de los vivos, el 
de los muertos y el 
de los que todavía 
están por nacer. Un 
mundo donde se 
mezclan la luz y el 
mar de Portbou con 
el ambiente de la 
Girona de los años 
treinta, el sueño y 
la intuición con la 
pasión y la obsesión.

4. Mango con 
pimienta. Un viaje 
a Kerala 
| Martínez Bermejo, 
Ángel 
| 978-84-15896-59-3| 
160p 15€

El relato de un 
viaje por Kerala. Un 
territorio pequeño, 
escondido detrás de 
las montañas, que 
mantiene muchas 
de las esencias de 
la India tradicional 
al tiempo que 
presenta algunas 
peculiaridades que 
no se encuentran 
en el resto del 
subcontinente. 

NARRATIVES

1. Contes d’estiu 
| Campos, Joan-Bta  
| 978-84-933441-8-4 
| 80p 10€

Campos tant 
s’endinsa en el 
laberint psicològic 
dels seus personatges 
com es deixa amarar 
per uns ambients 
descrits amb riquesa 
i emoció. .

2. El rastre dels dies 
| Igual, Josep  
| 978-84-933441-9-1 
| 120p 12€

Aquest volum, 
bastit des de la 
quotidianeïtat 
observadora i 
creativa, aplega 
pinzellades 
reflexives, de ficció, 
de pensament, 
poètiques, relligades 
amb el ritme àgil i 
l’estil precís i brillant.

3. Retrats 
de butxaca 
| Igual, Josep  
| 978-84-934162-6-3 
| 112p 10€

Diverses personalitats 
de la cultura, la 
política, l’esport, la 
religió i la societat 
són dibuixades o 
endevinades per la 
ploma observadora, 
incisiva i creativa de 
Josep Igual. 

4. Un viatge fora 
forat. Entre 
el Delta i les 
Columbretes 
| Roig, Amàlia  
| 978-84-96623-40-8 
| 192p 15€

La periodista Anna 
Miralles recrea 
amb la memòria, 
els sentits i la 
imaginació, pobles 
o indrets que 
conformen un 
mapa sentimental a 
l’entorn del riu Sénia. 
A la terra pròpia, la 
de la infantesa, de la 
qual no s’ha deslligat 
mai, hi torna a viure 
després de vint anys 
a Barcelona i un 
divorci. 

5. La senda llarga 
| Usó, Josep  
| 978-84-96623-55-2 
| 192p 16€

La Senda Llarga 
anava, abans que es 
fessen els camins, des 
del poble d’Almassora 
fins a la mar, al Pla de 
la Torre. I és també 
el camí que recorre 
Tereseta al llarg de la 
seua vida. 

6. Fem un trio 
| Joan i Arinyo, 
Manel  
| 978-84-96623-46-0 
| 184p 16€

¿Algú ha dit que la 
vida d’un escriptor 
novell està exempta 
d’emocions fortes? El 
cas és que els primers 
anys de Manel Joan 
i Arinyó al món de 
la ploma no van 
ser precisament 
allò que se’n diu 
“avorrits”. A les 
seues presentacions 
eròtiques s’aplegaven 
des de pertorbats 
de tota mena fins a 
deesses de bellesa que 
li feien proposicions 
deshonestes.

7. Set narracions 
curtes per a una 
setmana llarga 

| Andrés Sorribes, 
Joan  
| 978-84-96623-68-2 
| 96p 12€

Un seguit de set 
narracions, una 
per cada dia de 
la setmana, amb 
les quals analitza 
la realitat més 
quotidiana. Andrés 
ens porta de la mà 
per set situacions 
absolutament reals i 
habituals.

8. Cubaneta meua 
| Joan i Arinyó, 
Manel; Guillem, 
Xesco 
| 978-84-96623-70-5 
| 320p 20€

Una novel·la 
d’amor i desamor, 
d’alegria i de 
tristesa, de fidelitat 
i de traïdories, de 
riquesa i de pobresa, 
de música, de ball, 
de maduració 
humana i de justícia 
poètica: fins on 
arriba la sensualitat 
i la coherència 
ideològica de la 
capitana Graciela, 
quan despertarà Joan 
Oroval del seu fals 
somni, fins on arriba 
l’enveja i la voluntat 
de traïció de Toni, 
l’amic de Joan. 

9. Històries espectrals 
| Escobar, Rafael 
| 978-84-96623-91-0 
| 128p 16€

Un xiquet de 
primària que torna 
a casa li ensenya 
a un disminuït 
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psíquic, que bamba 
lliurement pel poble, 
un dibuix en color 
del Sistema Solar 
que li han manat 
fer en el col·legi. On 
el xiquet i el mestre 
sols han vist el 
sistema planetari, el 
babau hi veu l’arc de 
Sant Martí i la seua 
seqüència de colors. 

10. Després del 
silenci 
| Lluch, Enric 
| 978-84-96623-90-3 
| 216p 16€

Joan Queralt tracta de 
trobar resposta a un 
conjunt de preguntes 
que no ha pogut 
contestar des que 
tenia catorze anys. 
Qui era en realitat la 
mare? Per què el pare 
fugí de casa? Per què 
l’avi Mateu Font mai 
no pogué acceptar 
la presència del seu 
progenitor? Quins 
secrets envoltaren 
durant tant de temps 
la família?

11. L’atzucac del 
perdedor 
| Joan i Arinyó, 
Manel 
| 978-84-96623-97-2 
| 200p 18€

Amb deu llibres 
editats i guardonat 
amb un munt de 
premis literaris, el 
protagonista de 
L’atzucac del perdedor 
s’adonà, el 1988, 
que era un escriptor 
invisible. Vint anys 
més tard, amb una 

nòmina de trenta 
títols i més de vint-
i-cinc guardons, 
percep que ha 
anat arrere com els 
crancs, compte fet 
que a hores d’ara és 
inexistent. 

12. Els somriures de 
la pena 
| Alonso Català, 
Manel 
| 978-84-96623-98-9 
| 160p 12€

Trenta relats de ficció 
que no són més que 
una llarga nòmina 
de derrotes personals 
i col·lectives i ho 
fa retratant amb 
tendresa però també 
amb ironia un seguit 
de personatges als 
quals la vida ha 
portat a situacions 
difícils quan no 
dramàtiques. 

13. Món animal 
| Colonques, Jordi 
| 978-84-15221-06-7 
| 172p 12€

El descobriment d’un 
cadàver mutilat a les 
runes de l’aparcament 
del carrer de Migjorn 
posa en alerta els 
veïns. I un greu 
entrebanc que 
amenaça la integritat 
física dels visitants 
impedeix inaugurar 
Món Animal, el gran 
parc que substituirà 
l’antic zoològic.

14. El regal en la 
mirada 
| Campos, Joan-Bta 
| 978-84-15221-14-2 
| 238p 18€

El resultat d’un viatge 
fascinant al Perú, 
el país dels inques. 
Amb la seducció 
de l’aventura i 
de l’imprevist, 
el llibre proposa 
una mirada a una 
cultura antiquíssima, 
plena de matisos, 
de savieses i de 
contradiccions.  

15. Vitis vinifera 
cataloniae. Relats 
eròtics per a 
amants del vi 
| Palatsí, Vicent 
| 978-84-15221-20-3 
| 96p 12€

Un recull de contes 
connectats per 
uns personatges 
que pul·lulen per 
les històries i que 
estimen els nostres 
bons vins i la 
tendència a mantenir 
relacions sexuals 
sempre que poden. 
On siga, quan siga, 
amb qui siga! 

16. La mort, a l’ombra 
del bibliotecari 
| Moneo, Màrius 

| 978-84-15221-21-0 
| 144p 12€

Artemi Boix, un 
bibliotecari local 
afectat per una 
misantropia extrema, 
té la fatalitat de ser 
a prop de l’indret 
d’un misteriosa 
mort. Intentarà de 
mantenir-se al marge 
de la truculenta 
mort, però es veurà 
atrapat en una 
mena de laberint: 
la seua vinculació 
amb el desaparegut 
esdevindrà cada cop 
més profunda. 

17. Apunts d’altres 
mons 
| Blanch, Berna  
| 978-84-15221-45-6 
| 104p 12€

Un dia Joan comença 
a experimentar 
estranyes 
al·lucinacions que 
l’omplin de goig i 
desfici alhora. La 
seua preocupació 
en la cerca d’una 
resposta que explique 
aquesta mena de 
viatges fantàstics, i la 
seua incidència, cada 
vegada major, acaba 
per fer-lo viure una 
doble existència. 

18. Un pont sobre el 
meridià 
| 13 autors d’El Pont  
| 978-84-15221-47-0 
| 176p 16€

Un pont sobre el 
meridià és un recull 
de narracions sobre 
la societat actual 
de les comarques 

del nord valencià, 
produït de la mà d’El 
Pont Cooperativa de 
Lletres i de la ploma 
de dotze escriptors 
i una escriptora 
d’aquesta terra.

19. Les vertaderes 
memòries de 
Salvador Orlan 
| López Crespí, Miquel  
| 978-84-15221-46-3 
| 176p 18€

La violència em feia 
por! Em demanava si, 
per servar la cultura 
d’una societat, els 
bons costums, tot el 
que existia d’amable 
i bell sota el cel 
hauríem de recórrer a 
l’espasa i el fuet com 
a Itàlia i Alemanya. 
Ho recordo de 
memòria. Era quan 
sonaven els trets dels 
escamots d’extermini 
per tota l’illa.

20. Els contes d’El 
Club de la Mitjanit 
| Artigau, Marc  
| 978-84-15221-72-2 
| 128p 14€

Tres minuts abans 
d’acabar El Club 
de la Mitjanit, 
comença “El conte 
de l’Artigau”, secció 
que acomiada el 
programa. Llegits 
pel mateix autor, els 
oients són testimonis 
de petites històries 
plenes d’humor, de 
tristeses i tendreses. 

21. La promesa del 
gal·lés 
| Carbonell, Ivan  
| 978-84-15221-74-6 
| 256p 18€

Evian, un universitari 
valencià que passa 
dos mesos a Gal·les 
treballant a la cuina 
de l’hotel gal·lés 
Loyal Oak Hotel 
de Welshpool, 
un lloc poblat 
per personatges 
enigmàtics. També 
ha de complir una 
missió encomanada 
per la família Valor: 
lliurar un llibre 
signat per Enric 
Valor a un misteriós 
gal·lés de qui sols 
sap que el seu nom 
és o era Archibald 
Dickson. 

22. Una història amb 
sol i ombres 
| Usó, Josep  
| 978-84-15221-76-0 
| 208p 18€

Cada nit, un 
borratxo desconegut 
passa per davant 
d’un rogle on els 
veïns xarren a la 
fresca. D’altra banda, 
a Xile s’inicia la 
terrible dictadura del 
general Pinochet. I, 
per si no fos prou, 
a l’institut hi ha un 
professor de religió, a 
més de capellà, a qui 
li agraden massa les 
seues alumnes. 
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23. Ponts suspensius… 
| El Pont 
Cooperativa de 
Lletres  
| 978-84-15221-84-5 
| 192p 16€

Constitueix un 
recull de textos on 
poetes i narradors 
hem travessat, de la 
mà, els ponts de la 
ficció. Ponts, això sí, 
fonamentats en els 
pilars de la nostra 
realitat global.

24. Ningú no mor 
| Pinyol, Joan  
| 978-84-15221-90-6 
| 208p 14,95€

Diuen que ningú no 
mor mentre algú el 
recorda. La recerca 
acadèmica que la 
Mercè i el Marc duen 
a terme els porta 
a desemmascarar 
un crim. Ho fan 
amb la complicitat 
de misteriosos 
personatges i amb 
l’oposició dels 
responsables del 
centre, que es neguen 
a remoure les aigües 
tèrboles d’aquell 
passat.

25. Cròniques des de 
l’infern 
| Alonso, Manel 

| 978-84-15221-92-0 
| 136p 11,95€

Recull de cinquanta-
dos articles d’opinió 
publicats entre els 
anys 2011 i 2013 
en diversos mitjans 
de comunicació. La 
selecció ha anat a 
càrrec del professor 
Antoni Rovira, 
el qual ha tractat 
d’establir un lligam 
entre Manel Alonso 
i Dante Alighieri, un 
fet tan inusual com 
els moments de crisi 
que estem vivint. 

26. Sí, podem? 
| Pallarès, Marc 
| 978-84-15896-04-3 
| 216p 12€

Marta, després de 
separar-se, comença 
una nova vida amb 
Alba, la seva filla de 
cinc anys, i Roger, 
un traductor una 
mica bohemi. És una 
noia que té ganes 
de canviar el món, 
per això s’implica en 
diverses plataformes 
socials. Fèlix, el seu 
oncle, a qui una 
desgràcia familiar li 
marcarà la vida per 
sempre, també en té 
ganes, i compta amb 
l’avantatge de ser 
diputat a Madrid. 

27. Quan truquen de 
matinada 
| Vendrell, Salvador 
| 978-84-15896-02-9 
| 160p 15€

Pere, un historiador 
reconvertit a 
periodista, sobreviu, 

escèptic, en una 
València desinflada. 
El treball en les 
memòries de la viuda 
d’un anarquista li 
permet al protagonista 
viure tres moments 
històrics que són els 
tres plànols temporals 
que s’alternen en la 
novel·la.

28. El cas Peníscola 
| Joan i Arinyó, 
Manel 
| 978-84-15896-27-2 
| 200p 13€

La inspectora dels 
Mossos d’Esquadra 
Anna Recasens 
sabia que el xicot 
de la seua filla havia 
quedat orfe de mare 
quan tenia tres anys. 
El que no li havia dit 
ningú és que Roser, 
la qui hauria estat la 
seua consogra, havia 
mort assassinada. 

29. La dona sense ulls 
| Font i Massot, Rosa 
| 978-84-15896-42-5 
| 240p 18€

Any 1929. Una 
noia de disset anys, 
Eugènia Duran, 
mira el món amb 
ulls esbatanats i el 
pinta tal com el veu, 
una figura cúbica 
que emmarca tots 
els universos: el dels 
vius, el dels morts i el 
dels qui encara han 
de néixer. Un món on 
es barregen la llum 
i el mar de Portbou 
amb l’ambient de 
la Girona dels anys 
treinta. 

30. Dimonis de la 
riera encesa 
| Anyó Marco, 
Enric 
| 978-84-15896-60-9 
| 352p 20€

L’acció de Dimonis de 
la riera encesa, situada 
al Maestrat valencià 
dels segles xvi i xvii, 
ens dibuixa una 
època apassionant, 
encara farcida de 
foscors i misteris, 
on la superstició i la 
religiositat sovint es 
confonen, alimentant 
creences, pors i 
recances, on els mals 
de cos i esperit es 
materialitzen gairebé 
de forma física, hom 
diria, com a espectres 
o dimonis.

31. L’any de l’herba 
sana 
| Usó, Josep 
| 978-84-15896-74-6 
| 160p 16€

L’any de l’herba sana 
explica la vida d’un 
home, Celestino, 
que pot sobreviure 
a tot el segle xx. Per 
aconseguir-ho, haurà 
de prendre decisions 
molt arriscades, 
superar situacions 
molt complicades 
i cometre actes 
terribles, però arribarà 
a vell sense perdre la 
seua bonhomia. 

32. Material fotogràfic 
| Espinós, Joaquim 
| 978-84-15896-76-0 
| 176p 16€

Tres joves de divuit 
anys que van voler 
canviar el rumb de les 
seues vides, i per a fer-
ho, es van embarcar 
en un vaixell cap 
als Estats Units. 
Corre l’any 1918, i 
les dures condicions 
de vida que hi 
havia en les zones 
rurals valencianes 
van fer que molts 
es decidiren a 
emprendre el mateix 
camí que ells. 

33. Dotze 
campanades 
| Besalduch, Joan 
| 978-84-15896-81-4 
| 160p 15€

“Sí, ha arribat l’hora 
de demanar la 
paraula. De sumar-
te als poetes i al 
cantautors, a tots els 
homes que se senten 
lliures. De que les 
cases, els carrers, 
les fonts, les terres, 
els vents, els arbres, 
deixen de tindre 
espant.” Amb esta 
il·limitada voluntat 
de revelació, l’autor 
s’endinsa en l’ànima 
de Sant Mateu d’un 
poble de referència 
del Maestrat, territori 
de cruïlla.

34. Maleïts entrepans 
| Gómez, Antoni 
| 978-84-15896-68-5 
| 144p 15€

El protagonista de 
Maleïts entrepans 
rememora la 
infantesa entre els 
vius i els morts. 
Els vius són els 
personatges que 
vivien al barri. Els 
morts són els veïns 
que vivien en la 
memòria històrica. 
Entre les empremtes 
que deixen els uns 
i els altres, l’infant 
va forjant la seua 
experiència de la vida. 

35. La paciència del 
minotaure 
| Carbonell, Ivan 
| 978-84-15896-92-0 
| 240p 20€

Uns personatges 
enigmàtics vénen 
a sacsejar el temps 
nebulós d’Evian: 
Andrea, una 
estudiant alemanya 
que coneix a la 
facultat; Kristal 
Nekone, una amiga 
mig eslovena de 
Raimon de l’ambient 
de la salsa, i un 
misteriós borratxo 
amb una estrella de 
David penjada al coll. 
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36. Els fils de la 
memòria 
| Navarro, Nel·lo; 
Font, Josep Vicent 
| 978-84-15896-99-9 
| 112p 14€

A punt d’acabar les 
guerres carlistes, 
dos pròfugs 
busquen refugi en 
les muntanyes que 
emmarquen la vall 
del riu d’Uixó. És 
aquest un espai 
que ha vist lluites 
sagnants entre 
personatges històrics, 
gegants, homes i 
dones singulars, éssers 
mitològics i monstres 
fabulosos, però 
que també ha estat 
testimoni d’escenes de 
tendresa i sacrifici.

37. D’ànimes, vençuts 
i altres romanços 
| Miralles Torlà, 
Joan-Josep 
| 978-84-16505-08-1 
| 80p 12€

Açò era un temps 
d’infants temorosos 
i famolencs, 
adoctrinats des dels 
púlpits i les escoles; 
fills d’una guerra 
pròxima lliurada pels 
pares, sofrida per tots; 
néts d’una guerra 
llunyana que alguns 
havien guanyat. Açò 
era un temps d’herois 
familiars, coneguts, 
d’éssers sobreviscuts 
que esperaven 
algun romancer que 
contara unes vides 
supervivents. 

38. Escriure el país 
| Diversos autors 
| 978-84-16505-09-8 
| 240p 18€

Escriure el país 
antologitza trenta-sis 
relats d’autors d’arreu 
del País Valencià. Tots 
ells es van presentar 
en un cicle que, 
sota el mateix títol 
d’aquest llibre, pretén 
aportar visions 
personals de la terra 
nadiua dels autors 
que hi col·laboren. 

39. Xarxa prima 
| Roig Blasco, 
Amàlia 
| 978-84-16505-15-9 
| 168p 16€

Anna, l’escriptora-
protagonista de Xarxa 
prima, ens ofereix un 
relat per on discorre 
un cabal d’emocions 
i de reflexions 
hàbilment trenat 
des d’un conjunt de 
trobades amb artesans 
i menestrals de la 
cruïlla territorial entre 
valencians, catalans i 
aragonesos. Es tracta 
de personatges de carn 
i ossos però universals, 
arrelats a la terra i a 
una manera de viure 
molt especial. 

40. Un món de bojos 
| Gisbert, Francesc 
| 978-84-16505-36-4 
| 208p 18€

Una novel·la que 
combina humor, 
intriga i un pessic 
de bogeria. És la 
història d’una colla 
de personatges a qui 
tothom considera 
perduts i fracassats, 
però que s’uniran en 
una aventura insòlita 
i de conseqüències 
imprevisibles per 
demostrar que 
continuen vius.  

41. Insòlita memòria 
| Penya, Vicent 
| 978-84-16505-37-1 
| 144p 15€

Des de la 
mediterraneïtat 
més aclaparadora, 
ens transporta a 
un espai literari 
sense noms ni dates, 
però perfectament 
identificable en la 
geografia i en la 
història. Des de la 
infantesa i, després, 
el de l’adolescència 
i la joventut, el text 
es precipita a poc 
a poc cap a la crua 
experiència d’un món 
on la realitat sembla 
somni i on el somni 
esdevé l’única finestra 
que deixa entreveure 
aquesta realitat. 

42. La força d’Aglaia 
| Amorós, Maria 
Lluïsa 
| 978-84-16505-42-5 
| 160p 16€

L’Ondina viu amb els 

seus fills adolescents i 
intenta tirar endavant 
amb una feina que 
va haver de buscar 
en quedar-se sola. 
Els dies s’escolen de 
forma monòtona; 
encara és relativament 
jove i no veu més 
enllà del dia a dia. 

43. El topògraf 
| Cavaller i 
Delsing, Robert 
| 978-84-16505-45-6 
| 208p 18€

En Roger és un 
topògraf contractat 
per Roadpilot Ltd., 
una empresa anglesa 
dedicada a vendre 
dispositius electrònics 
avisadors de radars de 
velocitat. En Roger 
aprofita l’avinentesa 
dels seus viatges 
per visitar museus i 
antigues biblioteques 
a la recerca de 
mapes topogràfics: 
descobreix tota 
mena d’històries 
relacionades amb la 
professió. 

44. La vida darrere 
de l’aparador 
| Tibau, Jesús M. 
| 978-84-16505-85-2 
| 80p 12€

Sensacions, emocions 
i records viscuts per 
l’autor en quinze 
comerços de la 
ciutat de Tortosa, 
des de farmàcies a 
ferreteries, botigues 
de llaminadures o 
d’esports, a partir de 
l’evocació dels seus 
productes, anuncis 

i, sobretot, dels 
gestos i converses 
caçats a mitges 
entre la clientela 
i els botiguers i 
botigueres.

45. Trons d’avís. 
Encesa en flama 
| Manchón, Pedro 
| 978-84-16505-65-4 
| 328p 17,95€

A la localitat de 
Beniana ja s’han 
posat en marxa 
els preparatius 
per a la celebració 
del centenari de 
les falles de la 
ciutat. Un ventall 
de personalitats 
representatives 
de la història 
fallera de Beniana 
protagonitzaran 
immersions al passat 
mentre al present, 
ara com abans, el 
calendari fa avançar 
la festa de la mà dels 
rituals i les malvestats, 
amb els matisos de 
tots els colors que 
l’acompanyen mentre 
aquesta es va fent més 
gran.

POESIA ALAMAR

1. Tierra 
| Arenas, Daniel  
| 978-84-96623-24-8 
| 56p 10€

Obra ganadora del 
I premio del XVII 
certamen de poesia 
Ciudad de Benicarló

2. Imprecisiones de 
ser 
| Travi, Gustavo 
Javier  
| 978-84-15896-03-6 
| 32p 12€

Imprecisiones de ser 
está formado por un 
conjunto de poemas 
en su mayoría 
breves, dispuestos 
arbitrariamente sobre 
los espacios del papel, 
y sin un orden lógico 
de enumeración.

3. Cu usile 
întredeschise 
- A puertas 
entreabiertas 
| Valcan, Gilda 
| 978-84-15896-18-0| 
96p 12€

Versión bilingüe 
rumano-castellano 
del poemario Cu 
usile întredeschise. 
Traducido por 
Catalina Iliescu 
Gheorghiu.

POESIA

1. Poemes escollits 
(1987-2007) 
| Igual, Josep  
| 978-84-96623-06-4 
| 120p 12€

“Els versos de Josep 
Igual es mostren com 
una corporització 
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d’aquell desig 
d’escapar de 
l’automatisme, 
l’alienació i la 
cossificació tan 
característics de 
la nostra societat”. 
(Jaume Pérez 
Montaner)

2. Sota el cel dels 
homesterra 
| Miralles, Josep-
Joan  
| 978-84-96623-20-0 
| 96p 12€

Un recull de 
sentiments sobre els 
homes i les dones, els 
treballs i els costums 
i el pas, inexorable, 
del temps. Una 
història de la 
quotidianitat senzilla 
d’un poble com el de 
l’autor, Vilafamés.

3. La difícil i 
apassionant 
aventura del viure 
| Curto, Diana  
| 978-84-96623-25-5 
| 56p 10€

Poemari guanyador 
del primer premi del 
XXVIII Certamen 
de Poesia Ciutat de 
Benicarló.

4. La importància 
del violoncel 

| Garcia i 
Hernàndez, Albert 
| 978-84-96623-44-6 
| 72p 12€

Obra guanyadora 
del Premi Jaume 
Bru i Vidal Ciutat de 
Sagunt 2007

5. Els cossos oblidats 
| Iborra, Salvador | 
978-84-96623-49-1 | 
72p 12€

Els cossos oblidats són 
l’espill d’un poeta 
amb una veu pròpia 
amb influències dels 
millors escriptors 
de nostra literatura 
i d’ailleurs. Un jo 
líric dens, discursiu, 
estructurat amb un 
leit-motiv temàtic 
cívic i compromés. 
Amb un ús d’imatges, 
adjectius i versos com 
tirallongues i figures 
retòriques que 
provenen de diferents 
dominis sensorials.

6. Si em parles del 
desig 
| Alonso, Manel  
| 978-84-96623-67-5 
| 48p 12€

Obra guanyadora 
del Premi de Poesia 
Antoni Matutano 
2009 Vila d’Almassora.

7. Illa retrobada 
| Sáez, María del 
Carmen 
| 978-84-96623-93-4 
| 64p 12€

Obra guanyadora del 
13è Premi de Poesia 
Josep Maria Ribelles 
Vila de Puçol 2007.

8. Cantaments 
| Brull, Ivan  
| 978-84-96623-88-0 
| 64p 12€

Cantaments naix 
de la solitud i de 
la seua pròpia 
impossibilitat. La 
lluita per trobar un 
sentit mínimament 
satisfactori esdevé, 
per la mínima, una 
lluita per trobar. La 
família, el temps, el 
llenguatge, l’amor, 
són temes recurrents, 
línies de força per 
on davallen no els 
somnis, sinó els 
seus materials de 
construcció. 

9. De la fusta a l’aigua 
| Mompó, Francesc  
| 978-84-15221-02-9 
| 76p 12€

Un poemari que 
assaja de captar 
amb un llenguatge 
fílmic tota una 
nit d’amor. El jo 
poètic es desdobla 
permanentment 
entre l’ull que veu 
l’escena, com la 
veuria el director 
de cinema, i el 
personatge.  

10. Tres estrelles 
Michelin 
| Adell, Joan  
| 978-84-15221-23-4 
| 56p 12€

Tres estrelles Michelin 
és un aiguabarreig 
de sentiments entre 
els quals cal destacar 
la nostàlgia, els 
somnis, l’amor i el 
desamor, la crítica 
social, el dolor de les 
absències  o les pors 
crepusculars

11. Desterrats 
| Artigau, Marc  
| 978-84-15221-43-2 
| 80p 12€

Cada poema és un 
lloc on aturar-se. La 
lectura de Desterrats 
no només obliga el 
lector a avançar a poc 
a poc, sinó que de 
tant en tant li fa fer 
marxa enrere, com 
si la primera lectura 
hagués deixat la 
realitat d’algun vers 
anterior adormida, 
pendent de ser 
encara descoberta. 

12. Kalenda d’hivern 
| Aguiló, Raimond 
| 978-84-15221-42-5 
| 72p 12€

En el poemari 
Kalenda d’hivern, el 

poeta reflexiona al 
voltant de la nostàlgia 
i el pas del temps, 
de les experiències 
viscudes al llarg de 
la vida.

13. Versos blancs 
| Joan i Arinyó, Manel  
| 978-84-15221-56-2 
| 72p 12€

Tot i que és mal 
temps per a la lírica, 
Manel Joan i Arinyó 
no penja la ploma. 
El gruix de la seua 
producció poètica ha 
estat aplegat a Plany 
de l’home llop i ara ell 
insisteix amb Versos 
blancs, una bella 
mostra del seu quefer 
poètic.

14. Amb un cordill 
de cànem 
| Sala, Jacint  
| 978-84-15221-59-3 
| 72p 12€

La misèria terrenal, 
la soledat, la 
joventut, la bellesa, 
la naturalesa o la 
mort: com en un joc 
de l’oca inevitable, 
l’autor juga a aquesta 
Cançó de la terra 
sabent que no li 
serà permès de fer 
trampes al solitari. 
Li-Tai-Po i Mahler 
juguen amb ell: i tots 
tres, amb la serenor 
lúcida i ingràvida 
que correspon, 
s’aguanten els 
pantalons amb un 
cordill de cànem.

15. Voràgine 
| Ribera, Josep  
| 978-84-15221-79-1 
| 80p 12€

L’espai textual i 
referencial es mou, 
conscientment, des 
de la subjectivitat 
individual més 
absoluta cap a 
la subjectivitat 
col·lectiva, amb 
la intenció de fer 
protagonista de la 
pròpia experiència 
tot l’univers 
discursiu en què viu 
el jo líric. 

16. El circuit de 
Papez 
| Martínez Peris, 
Antonio  
| 978-84-15221-80-7 
| 64p 12€

Un poemari d’un 
realisme intimista, 
que defuig 
l’hermetisme i 
l’hermenèutica, que 
cerca la llum i la 
claredat, que manté 
el batec líric de cada 
peça amb el to i ho 
fa amb escassetat de 
recursos poètics. 

17. Magnòlies i vitralls 
| Aguiló, Raimond  
| 978-84-15221-89-0 
| 80p 12€



14

22. Relats en vers 
| Gil, Patrici  
| 978-84-15896-56-2 
| 96p 12€

Fruit de sensacions, 
estímuls, observacions, 
anècdotes, són aquests 
Relats en vers, que 
mitjançant la ironia, 
el sarcasme, la ira, la 
tendresa, l’autor ha 
volgut traslladar al 
lector.  

23. Celebració 
| Torres, Vicent  
| 978-84-15896-72-2 
| 72p 13€

Celebració és un 
poema únic, una 
única celebració 
vital que ens arriba 
com un recull 
independent de 
trenta-tres poemes, 
on el poeta celebra 
o canta amb un 
llenguatge senzill i 
acuradament líric tot 
allò que ha marcat i 
marca la seua realitat 
personal. 

24. Ciutat, dies insòlits 
| Viadel, Francesc  
| 978-84-15896-73-9 
| 72p 13€

Vençuts i estranyats, 
estigmatitzats, 
assenyalats, és només 
en l’escenari de la 
ciutat estranya, en 
l’atmosfera dels 
seus dies insòlits, 
en l’insomni de la 
nostra memòria 
que som capaços de 
recobrar l’alè, de pair 
serenament el nostre 
destí, de capir el sentit 
profund del nostre 

trencament amb 
la tribu que habita 
més enllà de les altes 
murades dels edificis. 

25. Els déus no 
abandonen Antoni 
| Diversos autors 
| 978-84-15896-75-3 
| 144p 15€

«La poesia, diu 
Antoni Ferrer, és 
probablement el 
més subtil mètode 
d’autoconeixement 
que l’home té. 
S’aboca al teixit 
fragmentari de la 
vida efectivament 
viscuda, sempre 
sargit, sempre 
apedaçat, i repara 
i revela la túnica 
inconsútil que aquest 
constant teixir i 
desteixir ordeix, 
perquè l’home, com 
la vida mateixa, és u i 
el mateix en els seus 
canvis, malgrat els 
canvis i gràcies a ells»

26. Papallones 
silenciades sobre 
una mar de gel 
| Montagut, Josepa  
| 978-84-15896-84-5 
| 56p 13€

Un cant a la llibertat, 
que cada jorn vol 
assolir, i no pot. Les 
papallones volen 
joioses per eixa mar 
incommensurable 
que de vegades es 
revolta i turmenta 
davant una realitat 
que ens duu de la 
desesperança a la 
incomprensió. 

27. Més que meló! 
| Andreu Mut 
| 978-84-15896-86-9 
| 64p 14€

Els vint-i-cinc 
poemes il·lustrats 
que trobareu ací 
són un seguici de 
tots aquells regals 
saborosos que la 
natura i la suor de la 
nostra gent ens porta 
a la boca des que les 
taronges tardanes 
desapareixen 
dels camps de la 
terreta, just abans 
que comence la 
primavera, fins que 
les mandarines 
primerenques ens 
avisen que l’estiu ja 
s’ha acabat.

28. Rere la paraula 
| Garcia Carbó, 
Aina  
| 978-84-15896-91-3 
| 64p 13€

Aquest llibre 
és un recull de 
l’alliberament 
del fet d’escriure. 
Aquests poemes és 
una compilació dels 
poemes que he anat 
escrivint d’acord 
amb les etapes vitals 
que he anat passant. 
Diguem que en 
aquest llibre es veu 
la meua superació i 
creació del meu jo a 
partir de la mort del 
meu pare, un fet que 
em trastocà la vida 
des dels 12 anys. 

29. L’aire absent 
| Prieto, José 
Manuel 
| 978-84-16505-01-2 
| 56p 13€

Assumint que la vida 
no és altra cosa que 
hostatge de l’atzar i 
les circumstàncies, la 
col·lecció de poemes 
es converteix en 
un dilluns per als 
dubtes, una foto de 
postal per a un amor 
en directe o una carta 
de nostàlgia del futur. 

30. Simfonia per a 
set veus 
| Francés, Raül  
| 978-84-16505-07-4 
| 96p 13€

El poemari ens 
transporta a un lloc 
on la música dibuixa 
els passos d’un 
esdevenir que nota 
a nota va construint 
el tot plegat d’un 
pensament que 
habita la nostra 
existència. Música, 
poesia i filosofia 
s’entrecreuen en un 
camí per a començar 
a contar un relat. 

31. El tren i la torre 
| Navarro, Alexandre  
| 978-84-16505-14-2 
| 80p 13€

En un sol volum, 
el poeta de Falset 
ha reunit dues 
obres guardonades 
amb sengles Flors 
Naturals. La primera 
part, Magnòlies a la 
mar, la va obtindre 
als Jocs Florals de 
Paterna, mentre que 
la segona, En els 
vitralls plomosos de 
la memòria, va fer el 
propi a Torroja del 
Priorat.

18. El vers de l’esclau 
| Llauradó, Josep M.  
| 978-84-15221-99-9 
| 72p 12€

La poesia no obliga 
a res. És el terreny 
més lliure del lliure 
mapa de la literatura 
i, malgrat tot, el que 
acull més fracassos 
per als autors (per 
perfecte que sigui 
un poema mai no 
hi aconsegueixes 
dir allò que volies) i 
per als lectors (com 
decidir, entre el que 
llegim i allò que 
l’autor havia previst 
per a nosaltres?).

19. Paraules menudes 
| Rolíndez, Jaume  
| 978-84-15896-00-5 
| 64p 12€

L’aventura d’iniciar 
la creació d’una 
nova vida és un espai 
emocional i real 
alhora, que solament 
el pot glossar la 
dona. L’autor ha 
gosat endinsar-se en 
l’ànima d’un dona 
embarassada a fi de 

captar la meravella 
que suposa el fet de 
portar al món una 
nova vida. 

20. Love is 
| Albalat, Antoni  
| 978-84-15896-14-2 
| 88p 12€

El violí dels gats, el 
temps de Puixkin, 
certs perfums, molts 
insectes, el amors de 
Richard Feynman i 
Arline Greenbaum, 
solituds, sal, platges, 
cors robats al destí 
tràgic. Això i molt 
més trobareu dins 
Love is. 

21. La fràgil 
arquitectura dels 
teus gestos 
| Vidal, Josep M.  
| 978-84-15896-26-5 
| 64p 12€

Textos de prosa 
poètica que miren 
de pintar la sinuosa 
trajectòria de l’esforç 
per estimar. És el 
plànol geogràfic 
d’uns camins que mai 
no són rectes. Del 
desig que ens cerca 
i ens abandona com 
les llepades indecises 
de les onades sobre 
l’arena de la platja. 
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En aquest poemari 
podem descobrir 
un viatge, un viatge 
interior, sobre les 
rutes dels sentits, 
de l’amor íntim i 
apassionat, de les 
impossibilitats i 
les possibilitats 
que ofereix aquest 
sentiment com a 
motor de l’existència, 
sempre amarat amb 
una subtil sensualitat.  

32. Amors de tardor 
| Peris, Joan-
Francesc 
| 978-84-16505-22-7 
| 72p 13€

El poeta obri el seu 
cor i ens mostra tot 
el seu afecte pels 
paisatges, tota la 
sensibilitat d’una 
ànima enamorada i 
tota la seua dolçor 
davant el pas de 
la vida. Ens està 
trencant radicalment 
els prejudicis que 
ens havíem pogut 
imaginar sobre el seu 
temperament i sobre 
els seus sentiments. 
Que, ben pensat, no 
podia ser d’una altra 
manera en els guerrers 
de l’Arc de Sant Martí, 
en els qui ho han 
donat tot per la seua 
gent, pel seu país. 

33. Sobreviurem 
| Gil Fortuño, Clara  
| 978-84-16505-23-4 
| 40p 10€

Quan les coses es 
torcen és quan 
cal que estiguem 
més desperts, més 

forts i amb més 
ganes de canviar 
el nostre present. 
Teniu a les mans 
una sèrie de poemes 
(també en podeu 
dir consells, ànims 
o pensaments) que 
creuen fermament en 
les portes obertes, els 
gots plens i els llenços 
multicolors. 

34. Inventari de 
fragilitats 
| Giron, Jesús 
| 978-84-16505-39-5 
| 88p 13€

De l’amor al desamor 
no hi ha més que una 
fràgil alenada d’oblit. 
On està l’extrem 
de la línia que els 
separa? Del desamor 
a l’amor no hi ha 
més que un esguard 
o una paraula, però. 
Inventari de fragilitats 
no és un poemari 
d’amor però ens parla 
d’amor. 

35. Úter 
| Balbastre, Josep 
Maria 
| 978-84-16505-40-1 
| 80p 13€

No és de cap manera 
un poemari sobre 
la maternitat. És 
un poemari sobre 
la vida. I és també 
un poemari sobre 
la mort. O sobre la 
destrucció, la pèrdua, 
la desaparició de tot 
allò que en algun 
moment és i existeix.  

36. La lleugeresa 
forana 
| Aguiló, Raimond 
| 978-84-16505-43-2 
| 120p 13€

Aplega cinc reculls 
premiats a la Pobla de 
Vallbona, a l’Ametlla 
de Mar, al Perelló, 
a Taradell i a Sant 
Vicent del Raspeig; 
una nova mostra que 
la literatura que fa 
Raimond Aguiló no 
és pas local, ni coneix 
el significat de la 
paraula frontera. 

37. Les veus de la 
terra. Poema de 
Benicarló 
| Salvador, Carles; 
Pitarch, Vicent (ed.)  
| 978-84-16505-44-9 
| 56p 12€

Carles Salvador va 
guanyar el premi 
especial del I 
Certamen Literari 
de les festes majors 
de Benicarió de l’any 
1952. La composició 
constitueix una 
mostra esplèndida 
de la darrera etapa 
de la creació poètica 
salvadoriana.

38. Des del Sud 
fins al Nord, una 
llàgrima parla 

| Montagut, Josepa 
| 978-84-16505-61-6 
| 80p 12€

Tracta de mostrar 
el món patriarcal 
en què vivim, des 
del sud fins al nord; 
i ho fa mostrant 
tota la brutalitat 
vers la dona. Moltes 
llàgrimes parlen per 
les dones al món, 
i aquest poemari 
vol ser un revulsiu, 
un espill que ens 
mostre els problemes 
del món patriarcal 
i la seua superació 
mitjançant l’amor a 
les persones i al món, 
tant a l’hemisferi sud 
com al nord. 

39. Temps de 
clepsidra 
| Campos, Joan-Bta.  
| 978-84-15896-53-1 
| 72p 13€

El temps és el 
protagonista principal 
d’aquest recull de 
poemes o, millor dit, 
la lluita contra aquest 
temps que s’albira 
amb un final marcat 
per la caiguda de 
l’aigua o de l’arena en 
aquesta clepsidra que 
dóna títol al poemari. 
Poemari pòstum, 
està ple de mirades, 
d’ulls que miren, de 
rostres, d’espills on 
es reflecteixen els 
rostres.  

40. Coples del mosso 
lluït 
| Canalda, Manuel 
| 978-84-16505-83-8 
| 96p 13€

“Les coples se solen 
fer per ser cantades. 
El meu pare, Manuel 
Canalda Llop, en 
va escriure moltes, 
de jotes. Però més 
que per ser cantades 
semblen fetes per 
ser llegides.” Aquest 
poemari és un 
petit recull del que 
he pogut rescatar. 
Són jotes plenes 
de paisatge, de 
sentiments, d’amor i 
festeig, d’enyorança… 
I tot amb la dolçor de 
l’accent tortosí, “…
de música italiana i 
renecs profunds…”. 

TEATRE

1. Les sense ànima  
| Artigau, Marc  
| 978-84-96623-61-3 
| 72p 12€

Una pàgina web 
oferta el servei, 
discret i exclusiu 
perquè homes 
puguin dormir amb 
nenes adolescents. 
Només això, 
només dormir. Les 
noies prenen un 
medicament i resten 
adormides tota la nit. 
Mentre ells poden 
abraçar-les, acaronar-
les i fugir del fred de 
les nits més dures de 
l’hivern. L’endemà 
al matí els homes 
marxen i quan elles 
desperten tot torna a 
la normalitat. 

2. Tabula brasa  
| Pijuan, Albert  
| 978-84-96623-92-7 

| 64p 12€
Un sopar familiar 
qualsevol, com el 
que organitza en 
Lluc per presentar 
als seus pares 
l’Olivia, la xicota, 
pot desembocar 
en l’horror si se’n 
tenen arguments 
favorables. Només 
cal una premissa 
tergiversada o una 
desviació mínima 
en la cadena lògica 
perquè el discurs de 
la mort i l’extermini 
ens sembli justificat, 
i, per tant, necessari. 

3. Tendències  
| Isart, Rosa Maria  
| 978-84-96623-94-1 
| 64p 12€

Una dona de classe 
benestant i culta 
ens permet entrar 
en la seva intimitat: 
l’afectiva, la moral, 
la política, la 
corporal… Tot passa 
al voltant d’un suís, 
una xocolata calenta 
amb una nata ben 
bona i artesana que 
sura pel damunt, que 
té a la taula. Molts 
temes. Molta lucidesa 
o mitja bogeria, no 
ho sabem ben bé. 
Molta suspicàcia.  

4. Diàlegs de dalt i 
de baix  
| Verdú, Orland  
| 978-84-15221-26-5 
| 96p 12€

Diàlegs de Dalt i de 
Baix està format 
per quatre peces 
teatrals independents 
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i autònomes 
relacionades per les 
seues idees i símbols, 
i constitueixen un 
exemple dialèctic 
entre dos personatges 
que xoquen 
inevitablement. Les 
propostes tracten 
alguns dels temes 
universals dela nostra 
filosofia: la guerra, 
la felicitat, l’amor i 
el destí. 

5. La venjança d’en 
Bernat  
| Molina, Joan  
| 978-84-15221-67-8 
| 104p 12€

El comte Blai, 
després d’una 
sessió joglaresca, li 
diu a la seua filla 
Magdalena que ha 
decidit casar-la amb 
en Pere d’Alfafar, 
duc de Bou. Aquest, 
que desconeix 
l’afer amorós de 
Magdalena, ha 
decidit visitar 
inesperadament 
la seua promesa, 
que enxampa 
acompanyada del seu 
amant, en Bernat, 
marquès de Castellar. 

6. Àfrica 
| Matoses, Joan M. 
| 978-84-15221-82-1 
| 72p 12€

En un desert de gel 
i neu, infinit, dos 
homes es troben 
fent camí, en sentits 
oposats. Un canal 
d’aigua els impedeix 
continuar i cadascun, 
des d’una vora 

de l’escletxa, va 
desgranant la seua 
perspectiva del món 
tal com el coneix.  

7. Amami, Alfredo, 
amami 
| Egea, Octavi 
| 978-84-15896-15-9 
| 80p 12€

Barcelona, 1950. 
Una època fosca, 
trista, de falsa 
moral, d’hipòcrita 
acceptació de les 
convencions socials. 
Edgar, un pintor 
d’èxit, mantingut 
d’un acabalat home 
de negocis, coneix 
Jacob, un jove que 
tot just comença a 
descobrir el món. 

8. La comèdia dels 
quatre quadres 
| Casado, Núria 
| 978-84-15896-77-7 
| 120p 14€

Una jove actriu 
irromp en una 
emblemàtica sala 
de teatre mentre 
un director de 
reconegut prestigi 
intenta ultimar 
els darrers detalls 
tècnics la nit abans 
d’una estrena. El que 
sembla una trobada 
casual i efímera 
acaba derivant en 
una nit terriblement 
important per als 
dos personatges, que 
marcarà el decurs de 
les seves vides. 

9. La nit ens atrapa 
| Gironès, Joan 
Ramon 
| 978-84-16505-41-8 
| 80p 13€

El Doctor Muntaner, 
psiquiatre 
especialitzat en la 
“degeneració sexual”, 
rep l’encàrrec de 
“guarir” en Roger 
Masvidal, l’hereu 
homosexual d’una 
rància família 
aristocràtica. El noi 
ha protagonitzat 
alguns escàndols 
sonats i la seva àvia 
l’ha desterrat a una 
mansió al mig del 
camp per allunyar-lo 
dels vicis de ciutat. 
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ARQUITECTURAS

1. La arquitectura 
popular de 
Peñíscola.  
Manual de 
restauración del 
centro histórico 
| Balaguer, Pepa; 
Vicén, Luis  
| 978-84-96623-85-9 
| 132p 20€

La publicación de La 
arquitectura popular 
de Peñíscola. Manual 
de restauración del 
centro histórico tiene 
como objetivo 
poner a disposición 
del público un 
estudio sobre las 
características de 
la arquitectura 
popular de Peñíscola 
y servir de base 
para una eficaz de 
protección de nuestro 
patrimonio histórico. . 

2. Piedra sobre piedra. 
Las casetas de la 
Iglesuela del Cid  
| Julián, Carlos  
| 978-84-15221-13-5 
| 44p 25€

Las construcciones 
de piedra se han 
puesto de moda 
En este estudio 
intentaremos mostrar 
las casetas más 
relevantes del término 
de La Iglesuela del 
Cid y analizar sus 
características. 

ARQUITECTURES

1. L’arquitectura 
popular de 
Peníscola.  
Manual de 
restauració del 
centre històric  
| Balaguer, Pepa; 
Vicén, Luis  
| 978-84-96623-89-7 
| 132p 20€

La publicació de 
L’arquitectura popular 
de Peníscola. Manual 
de restauració del 
centre històric té com 
a objectiu posar a 
disposició del públic 
un estudi sobre les 
característiques de 
l’arquitectura popular 
de Peníscola i servir 
de base per a una 
eficaç protecció del 
nostre patrimoni 
històric.  

BIBLIOTECA TAULA 
DEL SÉNIA

1. Un paseo por los 
puertos de Beceite 
| Diversos autors  
| 978-84-96623-56-9 
| 168p 25€

El relato de un viaje 
de dos grandes 
farmacéuticos y 
botánicos, Francisco 
Loscos Bernal y 
José Pardo Sastrón, 
viaje que tiene una 
semana de duración; 
una excursión 
científica que iba 
a tener hondas 
repercusiones en la 

obra botánica de 
ambos. La buena 
memoria del autor 
del relato, Lorenzo 
Grafulla, así como 
los apuntes que sobre 
el Paseo conservaba 
todavía varias 
décadas después, 
sirvieron para 
inmortalizarlo.

2. Els annals del 
monestir i convent 
de Benifassà 
| Diversos autors  
| 978-84-15221-01-2 
| 156p 28€

El relat fet per 
l’abat Gisbert, 
que va regestar els 
pergamins, va fer un 
llistat de les butles 
papals i els privilegis 
més importants i, 
en definitiva, va 
organitzar tots els 
documents existents 
fins a l’època. Va 
escriure, doncs, la 
història del monestir 
des de la seua 
fundació (1229) fins 
a la prelatura del seu 
antecessor (1586). 

3. Els annals del 
monestir i convent 
de Benifassà. De 
Joaquín Chavalera 
| Diversos autors  
| 978-84-15221-40-1 
| 156p 25€

Llibre que constitueix 
el segon lliurament 
d’Els annals del 
monestir i convent de 

Benifassà. És el relat 
escrit per Joaquín 
Chavalera (1815-
c.1819) i recull, doncs, 
el treball personal 
de qui també va ser 
arxiver i abat del 
monestir benifassenc, 
qui va continuar 
l’obra de Gisbert 
en el moment on 
aquest l’havia deixat, 
l’any 1604, fins a 
l’acabament del seu 
abadiat, l’any 1820. 

4. El riu Sénia. 
Activitats humanes 
i transformació del 
paisatge 
| Almuni, Victòria;   
Grau, Ferran  
| 978-84-15221-57-9 
| 144p 25€

Centrada en la 
conca del riu Sénia, 
la cruïlla entre 
valencians i catalans, 
l’obra parla sobre les 
transformacions del 
paisatge per efectes 
de la mà de l’home i 
la necessitat de trobar 
un model sostenible 
de relació amb 
l’entorn. També de 
qüestions històriques 
i d’arqueologia 
industrial com 
el funcionament 
d’antics molins, 
l’origen dels nuclis 
de poblament o les 
relacions de poder 
entre senyorius 
territorials feudals. 

5. Olea europaea 
‘Farga’ 
| Micek , Tomás  
| 978-84-15221-63-0 
| 162p 25€

Més d’un centenar 
de fotografies de 
Tomás i Milada 
Micek, fotògrafs de 
fama mundial, que 
van estar al Territori 
Sénia uns mesos 
preparant un llibre 
de fotografies de 
les millors oliveres 
de tot el món. Però 
al veure la gran 
concentració que 
hi havia en aquest 
indret, ells mateixos 
van proposar fer altre 
llibre exclusivament 
amb les fotos de 
les oliveres més 
espectaculars d’aquí.

6. Cocina de aceites 
de variedades 
tradicionales 
Territorio Sénia 
| Fundació Alícia  
| 978-84-15221-77-7 
| 120p | 12€

Un recetario de la 
Fundación Alícia 
ideado para que 
el lector sienta 
curiosidad por las 
propiedades y los 
matices de cada 
aceite que produce el 
Territorio Sénia y sus 
mejores posibilidades 
de aplicación. Así, 
seremos capaces 
de valorar el 
dulzor de un aceite 
de Cuquello, el 
equilibrio aromático 
de una Farga o los 
frutos secos en una 
buena Morruda 
madura. 

7. Aceite Via Augusta, 
esencia del 
Territorio Sénia 
| Mancomunitat 
Taula del Sénia  
| 978-84-15896-37-1 
| 144p | 20€

Y resulta que, además 
de los llamados 
olivos milenarios 
del Territorio Sénia, 
este rincón del 
Mediterráneo —
atravesado por la Vía 
Augusta— atesora un 
interesante catálogo 
de variedades 
tradicionales de 
aceituna, con unas 
propiedades bien 
diferenciadas: Farga, 
Morruda, Sevillenca, 
Empeltre, Cuquello, 
Marfil….

FESTUM

1. El calendari festiu 
a Rossell. Tradició 
i modernitat 
| Pradilla, Miquel 
Àngel 
| 978-84-96623-87-3 
| 80p 25€

A Rossell la festa 
esdevé un element 
identitari i de 
cohesió social de 
primer ordre. 
És per això que 
des del Grup 
d’Estudis “Rossell 
750 Aniversari” 
hem considerat 
especialment oportú 
reflexionar-hi, 
amb la intenció 

NO-FICCIÓ
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d’establir els grans 
eixos vertebradors 
de cada celebració 
en particular i de 
l’oferta festiva en el 
seu conjunt. 

2. La Santantonada 
de Forcall. Festa 
medieval del foc 
| Diversos autors  
| 978-84-15221-10-4 
| 84p 25€

Socarrar-se sota 
aquestes flames 
de la barraca de 
la Santantonà 
equival a un bateig 
flamíger que totes 
les generacions 
forcallanes han 
practicat amb l’orgull 
d’honorar els seus 
ancestres i les seues 
arrels.

3. Les muixerangues 
valencianes 
| Bofarull, Joan  
| 978-84-16505-34-0 
| 112p 20€

La muixeranga és 
una tradició festiva 
valenciana que 
consisteix a alçar 
torres humanes. La 
més coneguda és la 
d’Algemesí perquè 
és la que té més 
membres, la que ha 
conservat més torres 
humanes diferents i 
la que fa les figures 
més altes i difícils. 
Aquest llibre fa un 
recorregut per totes 
les muixerangues 
i els pals de 
pollastre valencians, 
tot resumint la 
informació recollida 

en més de quaranta 
entrevistes personals, 
més de cinquanta 
llibres i articles, i en 
més de cent quaranta 
fotografies.

LA BARCELLA

1. Llengua i literatura 
a les comarques de 
la diòcesi de Tortosa 
| Pradilla, Miquel 
Àngel 
| 978-84-933441-1-5 
| 384p 20€

Una varietat 
lingüística de 
transició, que 
garanteix la 
continuïtat sense 
estridències del 
diasistema català. 
Aquest volum recull 
les aportacions de 
caràcter lingüístic i 
literari fetes en el I 
Congrés de Cultura i 
Territori a la Diòcesi 
de Tortosa.

2. Història i territori 
a les comarques de 
la diòcesi de Tortosa 
| Pradilla, Miquel À 
| 978-84-933441-2-2 
| 336p 20€

La relació històrica 
d’aquestes terres 
és tan llunyana 
que ens mena a 
la recerca d’arrels 
ètniques anteriors 
a la mateixa divisió 
eclesiàstica romana: 
l’antiga Ilercavònia. 
Aquest volum recull 
les aportacions de 
caràcter històric i 
territorial fetes en el 
I Congrés de Cultura 

i Territori a la 
Diòcesi de Tortosa.

3. Ulldecona 
setcentista (1) 
| Grau, Ferran; 
Roig, Joan 
| 978-84-933441-4-6 
| 356p 18€

4. Ulldecona 
setcentista (2) 
| Grau, Ferran; 
Roig, Joan 
| 978-84-933441-5-3 
| 356p 18€

Per fer la 
reconstrucció de la 
Ulldecona del segle 
XVIII, els autors han 
hagut d’esbrinar un 
bon grapat d’aspectes 
diferents: el medi 
físic, la demografia, 
l’urbanisme, la 
propietat i la 
distribució de la 
terra, les activitats 
industrials i els 
altres mitjans 
de producció, 
l’estratificació social, 
les institucions, 
les formes de vida, 
les mentalitats, els 
costums, etc. 

5. Teatre popular 
religiós i noves 
dramatúrgies 
al Baix Maestrat 

| Agut, Fàtima  
| 978-84-934162-8-7 
| 184p 18€

La comarca del Baix 
Maestrat és el marc 
geogràfic triat per 
donar a conéixer 
les manifestacions 
teatrals que es 
produeixen al voltant 
de les festes religioses 
del calendari festiu 
propi d’una societat 
rural i que s’han 
mantingut o s’han 
recuperat malgrat 
l’evolució econòmica 
i social dels seus 
pobles. 

6. Les guerres carlistes 
al nord valencià 
| Puig, Aureli  
| 978-84-96623-16-3 
| 244p 18€

L’autor, Aureli 
Puig i Escoí, ens 
presenta com es va 
viure el carlisme 
als pobles del nord 
del País Valencià 
dins d’un context 
general. Ho fa de 
manera cronològica, 
resseguint les 
diverses guerres 
que se succeïren. 
En aquest sentit, 
l’extensa relació de 
cobles i cançons que 
ens ofereix esdevé un 
referent ineludible 
de l’extraordinari 
patrimoni oral que 
ens han llegat els 
nostres avantpassats

7. Art i lletres a les 
comarques de la 
diòcesi de Tortosa 
| Pradilla, Miquel À 

| 978-84-96623-17-0 
| 484p 30€

Primer lliurament 
editorial dels treballs 
que es van presentar 
al II Congrés de 
Cultura i Territori a 
les comarques de la 
diòcesi de Tortosa. A 
recer, doncs, de les 
arts i les lletres hi 
trobarem propostes 
molt suggerents 
que ens permetran 
transitar per la 
llengua i la literatura, 
l’arquitectura i la 
pintura, la música i el 
paisatge cultural, etc. 

8. Patrimoni i sectors 
econòmics a les 
comarques 
de la diòcesi de 
Tortosa 
| Pradilla, Miquel À 
| 978-84-96623-18-7 
| 412p 25€

Ssegon lliurament 
editorial dels treballs 
que es van presentar 
al II Congrés de 
Cultura i Territori 
a les comarques 
de la diòcesi de 
Tortosa. A recer, 
doncs, de l’herència 
patrimonial 
i els sectors 
socioeconòmics 
hi trobarem 
propostes molt 
suggerents que ens 
permetran transitar 
per l’arqueologia 
i l’antropologia, 
la botànica i 
l’ecologia, la història 
i l’economia, el 
patrimoni i la seua 
valorització, etc. 

9. Nobles i 
benestants al 
Montsià 
| Roig, Joan  
| 978-84-96623-19-4 
| 252p 20€

Les oligarquies 
locals, durant 
l’edat moderna, 
van marcar la vida 
social del territori 
que avui coneixem 
com la comarca del 
Montsià. Els nobles 
i benestants foren, 
doncs, les classes 
socials que, amb 
encert o desencert, 
van dirigir la vida 
dels pobles d’aquesta 
contrada. 

10. El perquè de la 
vegueria ebrenca 
| Jordan, Jordi  
| 978-84-96623-86-6 
| 72p 12€

Aquest estudi pretén 
repassar la història 
de les Terres de 
l’Ebre com a territori 
des de l’època dels 
ilercavons fins avui 
dia. Un passeig en 
el temps el qual 
ens recorda que el 
sud de Catalunya 
també manté grans 
vincles històrics amb 
el Matarranya, els 
Ports i el Maestrat. 
Dividit en quatre 
grans períodes 
(èpoques antiga, 
medieval, moderna i 
contemporània)
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11. José Vicente 
Borrás. Memorias 
de un maestro 
republicano 
| Rodríguez de 
Mier, Ángel  
| 978-84-15221-28-9 
| 240p 20€

Condemnat a mort, 
José Vicente Borrás 
Castell, docent calijó, 
va passar els dies a 
la presó escrivint i 
dibuixant. Ho feia 
mig d’amagat, en 
una xicoteta cel·la 
compartida amb altres 
penats. Escrivia amb 
el neguit de saber que 
en qualsevol moment 
de la nit, els guàrdies 
de la càrcel de 
Castelló de la Plana 
entrarien a buscar-lo 
per fer-hi el darrer 
viatge. L’únic delicte 
de José Vicente Borrás 
fou ser un mestre 
d’escola republicà.

12. Les músiques 
d’Ulldecona 
| Serra, Dolors; 
Ebrí, Joaquim  
| 978-84-15221-30-2 
| 368p 20€

Les bandes de 
música, antigament 
músiques, són un 
referent cultural i 
musical a les Terres 
de l’Ebre. Tots estem 
avesats a sentir-
les pels carrers de 
les nostres viles 
associant-les a la 
festa i identificant-
les com a pròpies, 
però potser no tots 
som conscients ni 

coneixem l’esforç 
humà que hi ha al 
darrere. 

13. Vocabulari de 
Catí. Festes i 
costums 
| Barreda, Pere-
Enric; Buj, Àngela 
| 978-84-15221-58-6 
| 184p 18€

El Vocabulari de Catí 
de mossèn Puig és 
un monument de la 
nostra llengua, de 
gran valor per haver 
pogut consultar els 
arxius de Catí abans 
de la seua destrucció 
i pels seus records 
personals, que ens 
aporten etnotextos 
des de la dècada de 
1890.

14. Terres de cruïlla 
| Diversos autors 
| 978-84-15896-10-4 
| 536p 30€

El III Congrés de 
Cultura i Territori 
a les comarques 
de la diòcesi de 
Tortosa va proposar 
les aportacions de 
més de noranta 
persones en les 
diverses activitats 
acadèmiques 
programades que 
serviren d’excusa 
magnífica per al 
coneixement i 
la comunicació 
entre habitants 
i investigadors 
d’aquestes contrades.

15. Sense treva. 50 
anys de Càritas a 
Benicarló 
| Rolíndez, Jaume; 
Camarero, Aurelio 
| 978-84-15896-05-0 
| 192p 20€

Els somnis de 
diverses generacions 
de voluntaris que 
van creure que el 
missatge de Jesús era 
possible de dur-se 
a terme al poble de 
Benicarló. El llibre 
recorre els primers 
50 anys d’aquesta 
entitat, els quals 
han marcat la vida 
de molts voluntaris 
i col·laboradors de 
Càritas de Benicarló. 

16. Guerra i territori 
(1808-1814) 
| Grau Verge, 
Ferran; Sauch 
Cruz, Núria 
| 978-84-15896-39-5 
| 168p 18€

La guerra del Francès 
s’emmarca dins d’un 
període convuls, 
la primera meitat 
del segle XIX en 
què les estructures 
polítiques, 
econòmiques i 
socials d’Espanya 
sofriren un canvi 
irreversible. 
Al territori de 
confluència del riu 
de la Sénia aquella 
guerra va suposar un 
autèntic trasbals en 
què es va sacrificar 
persones, economia, 
infraestructures, etc. 

17. Estanislau 
Ulldemolins. 
Metge i poeta 
| Bel Beltran, 
Agustí; Sancho 
Esteller, Joan-Josep 
| 978-84-15221-66-1 
| 176p 18€

La biografia del 
doctor Estanislau 
Ulldemolins. Jove 
estudiós, responsable, 
intel·lectual 
compromès amb la 
llibertat, la llengua 
i la transformació 
social del seu país. 
En resseguir-ne la 
trajectòria vital l’hem 
descobert poeta 
culte i cosmopolita, 
apassionat de 
Catalunya i d’Alcanar.

19. La presa de Sant 
Mateu del Maestrat 
pels anglesos a la 
Guerra de Successió 
| Querol Coll, Enric 
| 978-84-16505-10-4 
| 120p 14€

Un dels primers 
èxits de les tropes 
angleses al servei de 
l’arxiduc Carles fou la 
presa de Sant Mateu 
pel coronel John 
Jones, governador de 
Tortosa, a finals de 
l’any 1705, i la reeixida 
defensa davant el 
contraatac borbònic. 
L’acció de Sant Mateu 
fou convenientment 
difosa mitjançant la 
publicació d’un fullet 
informatiu, redactat 
per Pere Vicent 
Sabata, mestre de 
gramàtica de la vila.

20. Mossèn Manuel 
Milián i la 
salvaguarda del 
patrimoni de 
l’arxiprestat de 
Morella (1933-
1940) 
| Monferrer i 
Guardiola, Josep 
| 978-84-16505-21-0 
| 176p 18€

Hi ha escrit molt poc 
sobre els avatars del 
patrimoni artístic 
religiós de les terres 
morellanes durant 
els convulsos temps 
del final de la Segona 
República i la guerra 
civil. Aquest llibre 
pal·lia una mica el 
buit bibliogràfic amb 
l’aportació de valuosos 
documents inèdits 
que, a manera de guia 
estructurada, faciliten 
el coneixement del 
que va ocórrer en cada 
parròquia i donen 
una visió global de 
tot l’arxiprestat de 
Morella. 

21. L’arribada del 
ferrocarril a 
Tortosa 
| Agramunt Bayerri, 
Agustí 
| 978-84-16505-24-1 
| 104p 14€

L’obra s’endinsa 
en l’entramat de 
negociacions a 
Madrid que realitzà 
el consistori tortosí 
per aconseguir 
una desviació del 
traçat de la línia del 
ferrocarril d’Almansa-

València i Tarragona. 
L’estancament de la 
línia entre Tarragona 
i Barcelona, sumat 
al pes polític de 
Tarragona, deixà 
Reus fora de tota 
possibilitat de ser 
estació de la línia, 
però Tortosa seguia 
tenint possibilitats 
si aprofitava el debat 
sobre la ubicació del 
pont de la via sobre 
l’Ebre. 

22. 200 anys de la fi 
de la guerra del 
Francès a les Terres 
de l’Ebre 
| Salvadó, Roc; 
Martínez, Joan 
(coord.) 
| 978-84-16505-20-3 
| 232p 20€

La guerra del 
Francès marca 
l’inici de l’època 
contemporània 
hispànica. Les 
Terres de l’Ebre, 
precisament per 
ser les que creua 
el gran riu, viuran 
intensament el 
conflicte, no només 
a escala militar 
sinó també política, 
social i econòmica. 
Conquerida la 
capital, Tortosa, 
el gener de 1811, 
després d’un llarg 
bloqueig i un 
fulgurant setge, es 
convertiran en la 
rereguarda francesa. 
La seua guarnició no 
l’abandonarà, gràcies 
a l’acord Suchet-
Wellington, fins al 18 
de maig de 1814.
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23. Francesc Mestre 
i Noè: l’estímul 
associatiu ebrenc 
| Menasanch, Núria 
| 978-84-16505-51-7 
| 112p 14€

Francesc de Paula 
Mestre i Noè, 
figura cabdal de la 
Renaixença ebrenca, 
és una figura que 
al llarg del temps 
ha estat, potser, 
massa oblidada 
pels mateixos 
tortosins als quals 
tant va defensar. 
El 150è aniversari 
del seu naixement 
és una oportunitat 
única perquè 
les institucions, 
finalment, puguen 
rescabalar este 
greuge cap a 
l’insigne cronista de 
Tortosa.

24. Josep Arasa 
Barberà, 
historiador de la 
diòcesi de Tortosa 
| Meseguer-Carbó, 
Josep 
| 978-84-16505-60-9 
| 112p 16€

El seminari de 
Tortosa va ser un 
destacat centre de 
cultura a cavall dels 
segles XIX i XX on es 
formaren destacats 
intel·lectuals que 
conrearen diferents 
vessants de les 
ciències socials, 
com ara la història 
o la filologia. Entre 
aquest grup de 
lletraferits hi figurava 

l’eclesiàstic mossèn 
Josep Arasa Barberà 
(Santa Bàrbara, 1874 
– Vinaròs, 1936), 
que va perseverar 
en solitari durant 
vora quaranta anys 
per preparar una 
història de la diòcesi 
de Tortosa a partir 
de les dades dels 
documents de les 
parròquies més 
petites. Es tractava 
d’un projecte 
molt ambiciós del 
qual mai no en va 
publicar res i que 
mai no va acabar 
perquè la fatalitat de 
la guerra li va truncar 
la vida. 

25. Biografia de 
Francesc Mestre i 
Noè. Cronista de 
Tortosa 
| Menasanch, Núria 
| 978-84-16505-52-4 
| 256p 20€

Dins d’esta extensa 
obra trobareu la 
vida, en carn i ossos, 
de Francesc Mestre 
i Noè, farcida amb 
passatges familiars 
contats a través dels 
seus propis llavis o 
de testimonis vivents, 
anècdotes divertides 
i curioses, que 
romangueren durant 
dècades dins del clos 
de la llar, intimitats 
xiuxiuejades als 
amics més fidels, 
giripigues punyents, 
que a voltes fan saltar 
les llàgrimes del 
lector, i moltes coses 
més, que no espereu 
potser trobar en una 
biografia… 

26. El paper moneda 
a la comarca del 
Montsià durant 
la Guerra Civil 
(1936-1939) 
| Beltran, Joan B.; 
Allepuz, Julio 
| 978-84-16505-13-5 
| 120p 16€

L’esclat, al juliol de 
1936, de la Guerra 
Civil va trasbalsar el 
país i va condicionar 
per complet la vida 
de la gent dels pobles 
i la seua situació 
socioeconòmica i 
política. La comarca 
del Montsià no 
va estar exempta 
d’aquesta situació i les 
emissions de paper 
moneda en són fidel 
testimoni.

PAISATGES DE LA 
MEMÒRIA

1. La vida de la gent 
de la mar. Benicarló 
(1930-1970) 
| Fábrega, Agustín | 
Gregori, Joan  
| 978-84-934162-1-8 
| 144p 12€

Agustín Fábrega 
Escuder ha dibuixat 
el fresc de la vida 
quotidiana en un 
nucli social i urbà 
ja desdibuixat: el 
grau de la ciutat de 
Benicarló. Es tracta 
d’un text de vocació 
memorialística 
però que defuig de 
la individualitat i 
tendeix a mostrar 
sentiments 
col·lectius, les 
percepcions que 

entre els anys 1930 
i 1970 i, en molts 
casos encara avui dia, 
delimitaven el món 
més pròxim de la 
gent de la mar.

2. CEC. 50 anys d’un 
camí admirable 
| Pitarch, Vicent  
| 978-84-934162-5-6 
| 152p 16€

Des de la talaia 
històrica de 50 anys 
de vida, el Centre 
Excursionista de 
Castelló esguarda 
una llarga trajectòria 
cívica exemplar, 
que ha estat bastida 
mitjançant un 
seguit d’iniciatives, 
episodis i persones 
apasionades per la 
natura. 

3. Patrimoni terrisser 
de Traiguera. 
Set-cents anys de 
canterers 
| Ferreres, Joan  
| 978-84-96623-01-9 
| 224p 18€

La terrissa 
tradicional dóna 
singularitat a la vila 
de Traiguera. Aquesta 
tradició ha estat 
l’herència d’altres 
cultures anteriors i 
s’ha conservat gràcies 
a la tasca diària de 
molts traiguerins 
que han sabut 
potenciar, conservar 
i transmetre de pares 
a fills aquesta cultura 
artesana i la fama de 
bons canterers. 

TERRA NOSTRA

1. Els encanteris 
de la serra de 
Montsià 
| Beltran, Joan B  
| 978-84-96623-45-3 
| 82p 18€

Definitivament, no 
es tracta de jugar 
a la pilota amb els 
àngels, però és ben 
cert que el vol d’una 
oreneta m’ha permès 
entendre que voldria 
ser un àngel per a 
gaudir de la bellesa 
del cel. El cel més 
pròxim, el cel que 
m’envolta, el cel de la 
serra de Montsià. 

CONÈIXER

1 i 2. La catedral de 
Tortosa als segles 
del gòtic (2 volums) 
| Almuni, Victòria  
| 978-84-96623-15-6 
| 994p 70€

L’autora reconstrueix 
la realitat del temple 
i la canònica de 
Santa Maria de 
Tortosa als segles 
del gòtic, un procés 
en canvi continuat. 
Per a això ha hagut 
d’analitzar aspectes 
molt diferents i 
variats: l’evolució 

constructiva, les 
transformacions 
urbanes generades al 
voltant del conjunt, 
la tipologia i 
característiques de la 
rica mostra de relleus 
arquitectònics, els 
artistes participants, 
les condicions 
laborals, els materials 
emprats, etc.

3. Primer la sang que 
l’aigua 
| Boquera, 
Montserrat 
| 978-84-96623-22-4 
| 210p 20€

Fins als anys 
cinquanta del segle 
passat, el riu havia 
format part de la 
quotidianitat i 
vertebrava l’economia 
i els costums. A 
partir de llavors, 
una mal entesa 
modernitat va portar 
a un progressiu 
allunyament del riu. 
Al bell mig d’aquesta 
situació semblava 
difícil que sorgís una 
identitat tan forta 
com és ara la de les 
Terres de l’Ebre. 

4. Vivències ebrenques 
| Boquera 
Montserrat 
| 978-84-96623-36-1 
| 354p 25€

Hi trobareu els vells 
protagonistes de la 
societat ebrenca, 
que ens parlen de 
les seues vivències. 
Ho fan amb les seves 
pròpies paraules, 
que l’autora recull i 
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analitza en un relat 
fresc i entretingut, 
oferint-nos un retrat 
realista de la vida 
quotidiana d’aquells 
temps en què 
literalment “lo riu 
era vida”. 

5. Ara, Estellés. 12 
poemes, 12 cançons 
a Benicarló 
| Alonso, Carme; 
Coll, Òscar; Álvarez, 
Pepa; Delcastillo, 
Francesc; 
| 978-84-15221-16-6 
| 192p 25€

Amb 12 poemes, 12 
cançons a Benicarló 
pretenem fer arribar 
la veu d’Estellés a tots 
aquells que desitgen 
apropar-se a l’autor 
burjassotí sense 
cap prejudici, sense 
necessitat de ser un 
gran coneixedor de 
poesia. El treball 
s’acompanya d’un 
disc compacte 
amb dotze poemes 
musicats que són un 
ventall dels diversos 
estils i balls del país.

6. Del bon humor 
tortosí o La 
exaltació dels 
humils 
| Moreira, Joan 
| 978-84-15221-44-9 
| 296p 22€

Amb aquest llibre 
Joan Moreira us 
portarà a fer una 
volta inoblidable 
per la Tortosa de 
finals del segle xix i 
principis del segle xx. 
Us contarà històries 

divertidíssimes 
que us faran riure 
i emocionar, 
especialment si sou 
tortosins, perquè 
segurament trobareu 
facècies dels vostres 
iaios i rebesiaios, 
totes elles reals. 

7. Rèptils i amfibis a 
la Terra Alta 
| Garcia Codina, 
Anna; Garcia 
Codina, Joaquim 
| 978-84-16505-54-8 
| 144p 25€

Tot i la importància 
de l’elaboració d’un 
inventari solvent, el 
treball transita per 
la cultura popular 
vinculada al món 
de l’herpetologia. 
D’aquesta manera, 
el llibre ofereix 
consideracions 
relacionades amb 
la mitologia, l’art, 
la literatura i la 
percepció popular.

CONÈIXER, SÈRIE 
MAIOR

1. Biografies de 
Tarragona I 
| Güell, Manel; 
Rovira, Salvador-J  
| 978-84-96623-76-7 
| 80p 20€

2. Biografies de 

Tarragona II 
| Güell, Manel; 
Rovira, Salvador-J 
| 978-84-15221-05-0 
| 120p 25€

3. Biografies de 
Tarragona III 
| Güell, Manel; 
Rovira, Salvador-J 
| 978-84-15221-85-2 
| 120p 25€

4. Biografies de 
Tarragona IV 
| Güell, Manel; 
Rovira, Salvador-J 
| 978-84-15896-66-1 
| 120p 25€

5. Biografies de 
Tarragona V 
| Güell, Manel; 
Rovira, Salvador-J 
| 978-84-16505-71-5 
| 80p 20€

Biografies de 
Tarragona ofereix la 
síntesi biogràfica, 
per ordre alfabètic, 
d’aquelles 
personalitats de 
qualsevol època, 
nascudes abans de 
1950 o nascudes 
després però 
ja traspassades, 
residents, censades, 
amb casa parada, o 
molt vinculades amb 

Tarragona, que hagin 
destacat en algun 
aspecte, activitat, art 
o esdeveniment, que 
gaudeixin d’un ressò 
popular. 

    Benicarló, 1841-
1965 (tres volums) 
| Constante, Juan 
Luis  
| 978-84-96623-71-2 
| 1184p 150€

La obra ha 
buscado establecer, 
territorializando 
el tiempo, las 
transformaciones 
habidas en un 
Benicarló de traza 
preindustrial 
hasta la ciudad 
contemporánea. 
Para lograrlo ha sido 
preciso efectuar una 
atenta aproximación 
al pasado local en 
cada una de las áreas 
de estudio con el fin 
de asentar sobre bases 
fiables el complejo 
proceso de cambio 
operado. 

    Salvador 
Fontcuberta. 
Una vida 
apasionante. Un 
imperio industrial 
| Rodríguez de 
Mier, Ángel 
| 978-84-15221-71-5 
| 336p 45€

La historia 
económica y 
social del siglo XX 
en Benicarló no 
puede entenderse 
sin considerar en 
profundidad la 
figura del industrial 
textil Salvador 
Fontcuberta. El libro 
rinde merecido 
homenaje y hace 

justicia histórica a su 
protagonista.

    Famílies 
tradicionals 
de Benicarló. 
Cinquanta renoms 
(Volum I) 
| Rolíndez, Jaume; 
Manchón, Pedro 
| 978-84-15896-85-2 
| 304p 25€

    Famílies 
tradicionals 
de Benicarló. 
Quaranta renoms 
(Volum II) 
| Rolíndez, Jaume; 
Manchón, Pedro 
| 978-84-16505-68-5 
| 320p 25€

Els renoms de veïns 
i veïnes de Benicarló 
formen part de la 
nostra cultura com a 
poble, formen part de 
la riquesa lingüística 
i creativa i són una 
part fonamental de la 
memòria col·lectiva 
de la societat. I és 
que cada renom 
particularitza algun 
tret característic de la 
persona a la qual es 
refereix.  

GENT NOSTRA

1. Manuel Pérez 
Bonfill. Resum 
biogràfic 
| Garcia i Pujades, 
Xavier  
| 978-84-15221-08-1 
| 96p 12€

A partir d’unes 
converses i d’un 
assaig biogràfic, 
aquest llibre traça 
la vida i l’obra 
del professor, 
poeta i narrador 
Manuel Pérez 
Bonfill (Tortosa, 
1926), membre 
d’una generació 
intel·lectual 
escapçada per 
la Guerra Civil. 
Conscient de la 
seua responsabilitat 
humana i política, 
va participar 
activament en el 
desenvolupament 
de la consciència 
col·lectiva en el camí 
de les llibertats i la 
justícia social.

2. Gerard Vergés i 
Príncep 
| Subirats, Emigdi  
| 978-84-15221-64-7 
| 112p 12€

Aquest assaig 
biogràfic intenta 
retratar la vida 
de Gerard Vergés 
i Príncep, un 
dels grans de la 
poètica catalana 
contemporània. A 
partir de l’edició de 
la revista Geminis 
(1952-1961) en edat 
encara molt jove, 
el poeta tortosí 
va nodrint-se 
culturalment. Amb 
el pas dels anys 
aconsegueix crear 
una obra literària 
de pes, un dels 
universos literaris 
més importants de 
la literatura catalana 
actual. 



22

3. Jesús Massip i 
Fonollosa. Resum 
biogràfic 
| Garcia i Pujades, 
Xavier  
| 978-84-15896-28-9 
| 128p 12€

En aquest assaig 
biogràfic es recullen 
les converses que 
Xavier Garcia ha 
mantingut amb Jesús 
Massip (Roquetes, 
1927), doctor en 
Dret, historiador, 
arxiver i poeta, un 
dels homes clau en 
la resistència i el 
renaixement cultural 
de Tortosa i les Terres 
de l’Ebre després 
de la guerra civil. 
Creador amb Gerard 
Vergés de la revista 
GEMINIS (1952-
1961). 

4. Joan Panisello 
| Subirats, Emigdi  
| 978-84-15896-33-3 
|144p 12€

Joan Panisello és un 
dels grans ceramistes 
catalans dels nostres 
temps. La seua obra 
destaca pel colorisme 
i l’originalitat. 
Les seues peces 
s’exhibeixen en els 
principals museus 
de tot el món. 
Joan és el pare i 
l’espòs, el docent, 
l’activista, l’artista, el 
ceramista. Porta en 
l’ADN l’entusiasme 
davant del fenomen 
cultural i literari, 
es mostra fervorós 
ebrenc i catalanista, i 

s’apassiona davant de 
tot procés creatiu. 

GENT NOSTRA 
SÈRIE MAIOR

1. Carles Santos i 
Ventura. Resum 
biogràfic 
| Coscollano i 
Massip, Alícia  
| 978-84-15896-90-6 
| 60p 18€

Aproximació a la 
geografia personal 
d’un dels músics 
amb més pes dins del 
món contemporani 
internacional. Un 
assaig biogràfic que 
elabora un exercici 
d’efervescència i 
d’honestedat per tal 
de dibuixar un retrat 
que es deté i perfila 
en la captivadora 
personalitat d’una 
individualitat 
revolucionària que 
ha destil·lat al llarg 
de la seua vida una 
constant pulsió de 
llibertat. Música, 
compromís vital i una 
creativitat generada a 
grans glops. Sí, parlem 
de Carles Santos.

CRUÏLLA

1. Rossell 
| Grau, Ferran;| 
Pradilla, Miquel À. 
| 978-84-934162-9-4 
| 144p 20€

L’objectiu d’aquest 
llibre és proporcionar 
a un hipotètic 
destinatari, autòcton 
o forà, una selecció 
de continguts de 
temàtica diversa sobre 
Rossell. 

2. Amposta 
| Diversos autors  
| 978-84-96623-04-0 
| 144p 22€

Aquest llibre pretén 
donar una visió 
actualitzada de la 
ciutat d’Amposta i de 
la seva gent. .

3. La Sénia. Història 
i territori 
| Diversos autors  
| 978-84-96623-12-5 
| 144p 22€

Una síntesi 
actualitzada del 
que sabem sobre el 
present i el passat del 
poble de la Sénia i 
el territori immediat 
que vertebra. Una 
síntesi escrita però 
també visual. Per 
això la mostra 
d’imatges que inclou 
és de qualitat, ampla 
i representativa dels 
aspectes tractats al 
text. 

4. La Sénia. Societat 
i economia 
| Diversos autors  
| 978-84-96623-53-8 
| 156p 25€

L’obra s’ocupa dels 
aspectes demogràfics, 
socioeconòmics i 
etnogràfics del poble 
de la Sénia. El text va 
acompanyat d’una 
mostra fotogràfica 

molt generosa, bona 
part de la qual en 
blanc i negre, que 
ens trasllada a temps 
pretèrits que han 
tingut un especial 
protagonisme en la 
vida col·lectiva. 

5. Vinaròs 
| Diversos autors  
| 978-84-96623-31-6 
| 144p 25€

Espai, temps i 
protagonistes han 
conformat el que 
avui coneixem com 
el terme i la ciutat 
de Vinaròs, població 
objecte d’estudi 
d’aquest treball 
miscel·lani.  

6. Tortosa. El 
Patrimoni 
| Diversos autors  
| 978-84-96623-30-9 
| 144p 25€

L’objectiu d’aquest 
volum és donar a 
conèixer als seus 
lectors, autòctons 
o forans, la gran 
riquesa, diversitat 
i amplitud 
del patrimoni 
que atresora la 
bimil·lenària ciutat 
de Tortosa, capital 
històrica de les 
Terres de l’Ebre i del 
territori episcopal 
dertosense, que 
s’estén per terres de 
Catalunya i València. 

7. Alcalà de Xivert - 
Alcossebre. Territori 
i patrimoni 
| Sanz, Joan Vicent  
| 978-84-96623-41-5 
| 144p 25€

Es tracta d’unes 
breus pinzellades 
que volen posar 
de manifest la 
riquesa territorial 
i patrimonial del 
municipi d’Alcalà de 
Xivert.

8. Ulldecona 
| Diversos autors  
| 978-84-96623-54-5 
| 156p 20€

Aquest llibre 
proporciona un 
retrat excel·lent 
de la Ulldecona 
(el Montsià) de 
principis del segle 
XXI. Pretén ser un 
mirall d’aquesta 
societat polimòrfica 
i polisèmica, 
d’una societat en 
ebullició i en plena 
transformació.

9. El Ballestar 
| Diversos autors  
| 978-84-96623-84-2 
| 144p 25€

El recorregut 
fotogràfic que us 
proposem mostra la 
història d’un poble 
des del present. 
Un poble que ha 
lluitat contra la seua 

sentència de mort, 
escrita mitjançant 
l’abandó (primer 
administratiu 
després general), el 
despoblament i les 
runes.

10. Jesús 
| Diversos autors  
| 978-84-15221-49-4 
| 144p 25€

Jesús, un poble 
format per persones 
emprenedores, que 
s’aferren a la vida; 
a la terra, ferrenya 
i generosa. Jesús 
venera els costums 
i les tradicions; la 
història, il·lustre, 
que l’ha vist créixer. 
Estima i reivindica 
la llengua que l’ha 
alletat.

EINES

1. Eines per a la 
producció de vídeo 
documental 
| Marzal, Xavier; 
Gil, Longi  
| 978-84-96623-21-7 
| 240p 20€

Una sèrie d’eines 
de treball per a la 
producció de vídeos 
documentals, no 
sols a estudiants, 
sinó també a aquells 
que volen conéixer 
com es gestiona 
la producció d’un 
documental des d’un 
vesant més amateur i 
no acadèmic. 
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2. Eines per a la 
docència en centres 
penitenciaris 
| Cristià Linares, 
Josep  
| 978-84-96623-83-5 
| 208p 20€

La publicació d’Eines 
per a la docència en 
centres penitenciaris 
pretén ampliar 
l’escassa bibliografia 
existent al voltant 
de les experiències 
educatives de les 
escoles ubicades en 
les presons estatals. 

3. Els jocs i la 
tradició lúdica 
de Sant Mateu al 
segle xx 
| Ortí, Joan  
| 978-84-15221-39-5 
| 168p 15€

El llibre Els jocs i la 
tradició lúdica de Sant 
Mateu al segle xx és 
el fruit d’una recerca 
desenvolupada al 
poble de Sant Mateu, 
durant la qual hem 
fet al voltant d’unes 
50 entrevistes amb 
persones de diferents 
edats. Mitjançant 
aquestes entrevistes 
hem pogut 
recollir 124 jocs 
desenvolupats durant 
el segle i que han 
estat distribuïts en 
tres períodes. L’estudi 
i l’anàlisi de la 
cultura lúdica també 
ajuda a conèixer 
les característiques 
de les diferents 
generacions.

4. ¿Teoría de la 
educación o 
educación de la 
teoría? 
| Pallarès, Marc  
| 978-84-15896-40-1 
| 88p 12€

El libro presenta 
la Teoría de la 
Educación como un 
saber vertebrador y 
“aplicable” en el día 
a día del profesorado 
y cuyo objetivo es 
la aportación de 
ideas que ayuden a 
mejorar la acción 
educativa. 

LA NAU

1. El català en 
antena 
| Casals, Daniel  
| 978-84-933441-0-8 
| 248p 18€

Amb el compliment 
dels vint anys de 
l’inici, el 20 de 
juny de 1983, de 
les emissions de 
Catalunya Ràdio, 
des d’aquell dia, 
minut rere minut, en 
cadascun dels espais 
posats en antena, els 
locutors que s’han 
assegut davant dels 
micròfons han fet ús 
de la llengua catalana 
com a vehicular de les 
emissions.  

2. El laberint 
valencià. Apunts 
per a una 
Sociolingüística 
del conflicte 
| Pradilla, Miquel 
Àngel  
| 978-84-933441-3-9 
| 152p 12€

El conflicte 
lingüístic valencià, 
en un context 
sociolingüístic 
marcat per la 
interposició –
estructural i 
social– del castellà 
i amb preocupants 
símptomes de 
substitució 
lingüística, esdevé un 
litigi politicosocial 
on les estratègies 
ideològiques acaben 
condicionant 
qualsevol 
posicionament. 

3. Arran de mar. 
L’escala de la 
incertesa 
| Giner, Alfred  
| 978-84-934162-3-2 
| 336p 18€

L’obra és composta 
per la transcripció 
de converses a les 
quals el fet d’haver 
tingut lloc tant a 
indrets casolans, 
mediterranis, com 
als Pirineus o 
Atlàntic enllà, amb 
una ampla gamma 
de participants, els 
confereix un caràcter 
obert, que reflecteix 
l’aura del temps 
present.  

4. Paraula donada. 
Miscel·lània 
Joaquim Mallafrè 
| Ginebra, Jordi; 
Sunyer, Magí  
| 978-84-96623-63-7 
| 204p 18€

En el món acadèmic 
és habitual 
homenatjar amb un 
llibre (una miscel.
lània) aquells 
professors i estudiosos 
que, per la seva 
trajectòria, han assolit 
un prestigi reconegut. 
És el cas del Dr. 
Joaquim Mallafrè, 
membre de la Secció 
Filològica de l’Institut 
d’Estudis Catalans 
i professor de la 
Universitat Rovira i 
Virgili.

5. La tempestuosa 
mar blava. Una 
aproximació als 
conflictes de la 
Mediterrània 
| Usall, Ramon  
| 978-84-96623-03-3 
| 224p 18€

L ’espai geogràfic 
mediterrani 
és, actualment, 
una de les zones 
geopolíticament 
parlant més 
importants del 
planeta. Un cop 
d’ull al passat de la 
Mediterrània ens 
demostra que aquest 
territori ha estat 
sempre cobejat. 

6. El morfema 
ideològic. Una 
anàlisi crítica dels 
models de llengua 
valencians 
| Mas, Josep Àngel  
| 978-84-96623-28-6 
| 232p 20€

El morfema 
ideològic aborda el 
controvertit tema 
del(s) model(s) de 
llengua adoptat(s) 
pels valencians 
en la formalitat 
comunicativa. 
L’autor parteix de 
la hipòtesi que les 
formes lingüístiques 
adquireixen unes 
connotacions que 
van més enllà de la 
simple tria estilística 
per a bona part dels 
parlants d’entre el 
Sénia i el Segura. 

7. La tribu 
valenciana 
| Pradilla, Miquel 
Àngel 
| 978-84-96623-33-0 
| 152p 15€

L’àmbit territorial de 
la llengua catalana 
acull una quantitat 
ingent de tensions 
disgregadores que 
la fan especialment 
vulnerable en un 
món global que 
es regeix amb 
criteris de mercat. 
Tot i que d’aquest 
funcionament tribal, 
no n’és exempt cap 
dels set territoris 
de la comunitat 
lingüística, el 
cas valencià, per 

intensitat i tradició, 
deu ser el que ha 
concitat més reflexió. 

8. Noblesa catalana 
de l’edat 
moderna. El cas 
de les comarques 
meridionals 
| Rovira, Salvador-J  
| 978-84-96623-52-1 
| 176p 18€

Aquest llibre té la 
voluntat d’esdevenir 
un manual que 
familiaritzi el lector 
amb la noblesa 
catalana de l’edat 
moderna. Hom pot 
trobar respostes a 
preguntes del tipus: 
què s’entenia i 
s’entén per noblesa?, 
quines són les 
diferents categories 
nobiliàries?, en què 
consistia el procés 
d’ennobliment?, 
quines han estat les 
relacions dels nobles 
amb les institucions 
catalanes i els ordes 
militars?, etc.

9. Agroecologia per 
a un paisatge en 
extinció 
| Pérez, Francesca  
| 978-84-96623-57-6 
| 128p 16€

L’horta del Millars, 
a banda i banda del 
riu que li dóna nom, 
és el paisatge rural i 
cultural autòcton de 
la Plana de Castelló. 
Però aquest espai no 
és perceptible per 
a tothom perquè 
es troba degradat 
i destruït. L’Horta 
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tradicional desapareix 
com a entitat física 
i emocional perquè 
sembla que ja no és 
útil per a la societat: 
l’agricultura ha 
anat perdent pes 
econòmic respecte 
a d’altres sectors 
productius.

10. La ciutat nova 
| Sunyer, Magí  
| 978-84-96623-58-3 
| 152p 16€

La Ciutat Nova, que fa 
referència a la societat 
futura lliure i sense 
desigualtats, estudia la 
literatura d’escriptors 
que van compartir 
el combat per una 
societat millor, la 
il·lusió republicana 
i l’amargor de l’exili. 
L’obra i l’actuació 
d’Antoni Rovira i 
Virgili, Ramon Vinyes, 
Ventura Gassol, 
Rafael Tasis i Artur 
Bladé Desumvila 
constitueixen models 
de la dedicació de 
l’escriptura als ideals 
de la Llibertat, 
la Igualtat i el 
Catalanisme en el 
cicle cultural que 
la brutalitat de la 
guerra de 1936-39 va 
interrompre.

11. De la sufixació 
en català. Apunts i 
reflexions 
| Rull, Xavier  
| 978-84-96623-59-0 
| 168p 18€

Aquest llibre és un 
recull d’articles sobre 
la sufixació en català 

publicats en revistes 
especialitzades més 
una aportació que 
havia romàs inèdita. 
El lector hi trobarà 
propostes descriptives 
innovadores (el 
sufix -ist/m, el sufix 
-ur+f, les estructures 
tipus a rodolons i el 
sufix doble -im -am), 
una interpretació 
sociolingüística 
d’alguns usos (el sufix 
-eig i el sufix -al), un 
treball sobre els nous 
sufixos i una relació 
de sufixos propis 
dels llenguatges 
d’especialitat. 

12. De política 
i planificació 
lingüística 
| Pradilla, Miquel 
Àngel 
| 978-84-15221-07-4 
| 142p 16€

El llibre constitueix 
una replega 
d’aportacions al 
voltant d’aspectes 
diferents de 
la política i la 
planificació 
lingüística de la 
llengua catalana.

13. Josep Anton 
Baixeras, 
literatura i acció 
cívica 
| Sunyer, Magí  
| 978-84-15221-27-2 
| 128p 14€

Josep Anton Baixeras 
fou, sobretot, un 
escriptor d’amplis 
interessos —
narrador, dramaturg, 
traductor, promotor 

de la literatura 
alemanya—, 
però també un 
intel·lectual amb 
una projecció cívica 
que va començar en 
l’activisme cultural 
antifranquista i 
va culminar amb 
l’elecció com a 
senador de l’Entesa 
dels Catalans en les 
primeres eleccions 
democràtiques. 

14. Al marge: 
escriptors catalans 
del segle xix 
| Corretge, 
Montserrat  
| 978-84-15221-61-6 
| 168p 16€

El present llibre 
aplega quatre estudis 
que tenen com a 
eix escriptors que 
donaren la seva 
producció entre la 
segona meitat del 
segle xix i els primers 
anys del segle xx: 
Joaquim Bartrina, 
Güell i Mercader, 
Josep Aladern i 
Prosper Estieu. Tots 
ells van deixar una 
obra rellevant, encara 
que en ocasions poc 
reconeguda en els 
estudis literaris. 

15. Jaume Vidal 
Alcover i Maria 
Aurèlia Capmany 
a escena 
| Sunyer, Magí; 
Palau, Montserrat 
| 978-84-15221-75-3 
| 168p 16€

Jaume Vidal i 
Alcover i Maria 

Aurèlia Capmany 
van ser, sobretot, 
escriptors. Van 
practicar, amb 
resultats de molt 
alta qualitat, tots els 
gèneres literaris i van 
desplegar una àmplia 
activitat cultural. 

16. Reset RTVV 
| Col·lectiu Ricard 
Blasco 
| 978-84-15896-62-3 
| 144p 15€

El sistema 
comunicatiu 
valencià de les 
darreres dècades 
s’ha caracteritzat 
pel control polític, 
la centralització i la 
forta dependència 
dels grups espanyols, 
la mancança 
de pluralitat 
informativa, 
el progressiu 
deteriorament 
de la professió 
periodística, i 
l’escassa presència 
de la cultura i la 
llengua pròpia. Per 
això, es proposa 
la creació d’una 
nova RTVV com a 
resultat d’un pacte de 
mínims sobre el qual 
establir polítiques 
compartides per 
tot l’espectre 
sociocultural.

17. Les guerres 
napoleònica 
i carlistes a 
la frontera de 
Catalunya, País 
Valencià i Aragó 
(1808-1936) 

| Sànchez Cervello, 
Josep 
| 978-84-15896-50-0 
| 440p 20€

L’estudi vol 
contribuir a pal·liar 
l’escassa informació 
que es té sobre els 
conflictes del segle 
xix i la primera 
meitat del segle xx a 
la zona delimitada 
pel Baix Aragó, 
per les Terres de 
l’Ebre, per la zona 
castellonenca de la 
diòcesi de Tortosa i 
pel Priorat. Moltes 
de les històries que 
aquí s’expliquen no 
apareixen als llibres 
d’història.

18. El marcel·linisme 
a les Terres de 
l’Ebre (1914-1939) 
| Sancho Sancho, 
Josep 
| 978-84-15896-93-7 
| 568p 25€

Aquest llibre explica 
com es configurà 
el republicanisme 
marcel·linista en 
un medi totalment 
advers fins a esdevenir 
força hegemònica. 
I, alhora, també 
elements clau per 
entendre la història 
contemporània 
d’aquestes terres. Entre 
els més importans, el 
procés de construcció 
d’una cultura política 
democràtica  la 
transició de la política 
de notables i de 
quadres a la de masses, 
on l’innovador 
marcel·linisme fou 
una de les primeres 
estructures d’aquestes 
característiques 
apareguda a tot 
Catalunya.

LA NAU  
SERIE MINOR

1. Gaudir de la 
llengua 
| Ayesta, Karmelo  
| 978-84-15896-95-1 
| 112p 14€

Aquest llibre vol 
mostrar que, fins 
i tot en la situació 
sociolingüística 
actual, els parlants 
d’èuscar podem 
millorar el nivell 
d’ús de la llengua. En 
aquest llibre trobaràs 
una reflexió fresca 
sobre l’ús de l’èuscar, 
explicada per mitjà 
d’exemples del dia 
a dia, i escrita de 
manera àgil i amena. 

2. L’aventura del 
mercat 
| Segarra Blasco, 
Agustí 
| 978-84-15896-96-8 
| 144p 14€

No és una obra de 
ficció, ni tampoc un 
treball acadèmic fet 
per un economista 
amb mala 
consciència pel trist 
paper que, durant 
aquesta recessió, està 
fent la seva professió. 
La pretensió del text 
és situar en el centre 
de la trama el nucli 
dur de l’economia 
com a ciència social: 
la confiança entre els 
actors que participen 
en els mercats.  
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3. (Tot) el que encara 
no saps sobre les 
marques 
| Alfonso, Pilar 
| 978-84-16505-56-2 
| 152p 12,50€

Una invitació a 
pensar el significat 
de les grans marques 
en la societat actual. 
En les seues pàgines 
trobareu moltes 
preguntes i algunes 
possibles respostes. 
La primera pregunta, 
la més òbvia i 
necessària, ha de ser: 
què és una marca al 
segle XXI? I és que les 
marques ja no són el 
que eren fa només 
tres o quatre dècades.

4. Sobre l’alqúimia 
de la vida 
| Borja Sanz, Joan  
| 978-84-16505-69-2 
| 184p 17€

Un llibre en què 
Joan Borja conversa 
amb Xavier Vendrell 
sobre l’alquímia de la 
vida: sobre els reptes 
de la investigació 
genètica; sobre els 
compromisos ètics 
de la manipulació 
embrionària; 
sobre la prevenció 
de malalties 
hereditàries; sobre 
tècniques de 
fecundació in vitro; 
sobre les virtuts i 
els defalliments del 
sistema universitari; 
sobre la ideologia 
subjacent a una 
pel·lícula com 
Gattaca. Sobre tot i 

sobre res. Sobre això: 
sobre la vida, i els 
prodigis de la seua 
alquímia. 

5. L’única passió 
noble 
| Garí, Joan  
| 978-84-16505-70-8 
| 176p 17€

La torre original 
on Montaigne va 
escriure els Essais 
forma part, des 
del segle XIX, d’un 
castell la propietària 
del qual era Cécile 
Mähler-Besse. A 
partir de l’encontre 
amb aquesta culta 
vinyatera, Garí ha 
escrit un llibre amb 
els trets de la gran 
literatura assagística: 
espontaneïtat, 
fragmentarisme, 
tempteig, ironia 
i una gran 
exigència formal. 
De Montaigne a 
Fuster, la conversa 
amb Mähler-Besse 
repassa alguns 
avatars recents del 
país dels valencians 
i reflexiona sobre 
el llegat d’aquests 
escriptors. 

LA TECA

1. La cuina de 
Rossell 
| Mayo, M. Cinta; 
Caballer, Vicent  
| 978-84-96623-23-1 
| 72p 20€

Els autors del llibre, 
Maria Cinta Mayo 
i Vicent Ramon 
Caballer (Restaurant 

“Les Sorts”), ens 
ofereixen una mostra 
excel·lent de la cuina 
de Rossell. L’obra 
constitueix una 
prova inequívoca 
de pertinença a la 
tradició cultural 
d’un grup humà 
més ampli, amb una 
experiència secular 
compartida. 

2. Pastes i dolços de 
Benicarló 
| Alberich, Antoni; 
Espiell, Jordi 
| 978-84-96623-39-2 
| 84p 20€

Feines estressants, 
manca de 
temps, menjar 
precuinat…, un 
món extremadament 
globalitzat que 
ens fa perdre el 
nostre tarannà, 
laidiosincràsia 
de cada poble, la 
cultura ancestral i, 
amb ella, els seus 
plats típics. Antoni 
Alberich i Jordi 
Espiell s’endinsen 
en un camí cap a la 
recuperació de la 
cultura gastronòmica 
de Benicarló. 

3. Els dolços i els 
salats als forns de 
Vinaròs 
| Diversos Autors  
| 978-84-96623-69-9 
| 72p 20€

Tots els vinarossencs 
han menjat, alguna 
vegada, un tall de cóc 
de tonyina, un mico o 
un pastisset de Santa 
Caterina. Ja són molts 

menys, però, els qui 
hauran menjat una 
coca celestial, una 
farinada de pimentó 
roig o un cóc de 
sardines fresques. 

4. La cuina del 
mercat de Vinaròs 
| Roda, Juanjo  
| 978-84-96623-96-5 
| 72p 20€

Avui en dia podem 
trobar una infinitat 
de productes durant 
gairebé tots els mesos 
de l’any, la qual 
cosa fa que molta 
gent no conega les 
estacionalitats dels 
aliments. Per contra, 
amb els productes de 
proximitat comprats 
a mercats com el de 
Vinaròs, que van de 
l’hort al basquet i del 
basquet al cistell, no 
passa. 

5. La pastisseria i la 
cuina de la garrofa 
| Fundació Alícia  
| 978-84-15221-38-8 
| 72p 20€

Un aplec de receptes 
on es proposa una 
nova cultura sobre 
aquest producte, 
humil i sovint 
menystingut, de 
la nostra terra. 
Des d’un respecte 
programàtic per 
la garrofa i la seua 
tradició, la Fundació 
Alícia ha impulsat 
un treball innovador, 
amb col·laboracions 
des dels àmbits 
de la restauració, 
la pastisseria, les 

fleques i les escoles 
de cuina. 

6. La cuina del Delta 
de l’Ebre 
| Associació Local 
de la Dona de la 
Cava 
| 978-84-15221-41-8 
| 84p 20€

Un recull d’alguns 
dels plats que amb 
petites variacions i 
formes es cuinen en 
tot l’àmbit territorial 
del Delta. Pretén anar 
més enllà i retratar, 
alhora, un temps i 
un lloc concret. Com 
és sabut, la cuina no 
s’associa únicament 
a uns ingredients  
barrejats i elaborats 
amb més o menys 
encert, sinó que, com 
deia Josep Pla, és “el 
paisatge posat a la 
cassola”.

7. La cuina de 
la carxofa de 
Benicarló 
| Agrupació de 
Restaurants de 
Benicarló 
| 978-84-15221-55-5 
| 72p 19,90€

Receptes que giren 
al voltant de la 
carxofa, un producte 
de Denominació 
d’Origen a Benicarló, 
al Baix Maestrat. 
Són propostes 
que combinen la 
tradició culinària 
benicarlanda amb 
la innovació i la 
búsqueda de sorpreses 
per als sentits. 

8. La cocina de 
la alcachofa de 
Benicarló 
| Agrupació de 
Restaurants de 
Benicarló 
| 978-84-15221-83-8 
| 72p 19,90€

Recetas que 
giran alrededor 
de la alcachofa, 
un producto de 
Denominación de 
Origen en Benicarló, 
al Baix Maestrat. 
Son propuestas 
que combinan la 
tradición culinaria 
benicarlanda con 
la innovación y la 
búsqueda de sorpresas 
para los sentidos. 

9. La cuina de 
Traiguera 
| Gauxachs, Rafael; 
Sanz, Vicent  
| 978-84-15896-01-2 
| 84p 19,90€

La cuina de Traiguera 
és un viatge al 
paisatge culinari 
d’un poble i d’una 
terra de cruïlla, 
que manté vigent 
un patrimoni 
gastronòmic molt 
local i alhora 
compartit. Un recull 
d’aquells plats més 
significatius de la 
taula d’aquest poble 
del Maestrat històric. 
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10. La cuina de les 
Terres de Mestral 
| Fundació Alícia  
| 978-84-15896-35-7 
| 126p 20€

Si el que es vol és 
conèixer el caràcter i 
la manera de ser de 
la gent de Vandellós 
i l’Hospitalet de 
l’Infant, Pratdip i 
Tivissa, no hi ha una 
millor manera de 
fer-ho que coneixent 
i gaudint amb la 
seva cuina més 
tradicional d’aquells 
plats que al llarg de 
la història no només 
han nodrit els seus 
habitants, sinó que 
han fet gaudir amb el 
seu consum, amb la 
seva reunió al voltant 
de la cuina i la taula.

11. La cuina de 
la Tinença de 
Benifassà 
| Viñas, Luisa  
| 978-84-15896-38-8 
| 72p 20€

La Tinença de 
Benifassà és un 
territori que no 
deixa indiferent 
les persones que el 
visiten. De la mà 
de l’autora, Luisa 
Viñas, fem un 
itinerari gastronòmic 
per gaudir d’una 
cuina austera, que 
descansava en els 
productes de la terra, 
i s’adaptava a la 
duresa del treball i a 
l’alegria de la festa.

12. La clementina 
d’Alcanar a la 
cuina 
| Fundació Alícia  
| 978-84-15896-24-1 
| 72p 20€

Les possibilitats 
de la clementina a 
la cuina són molt 
àmplies i en tot tipus 
de receptes, des de 
la cuina casolana 
d’arrel tradicional fins 
a les creacions més 
agosarades de la cuina 
d’autor. Amb la carn, 
amb el peix, a les 
postres… els cítrics 
i, per descomptat, la 
clementina sempre ha 
estat un aliat perfecte 
del cuiner de casa 
nostra. 

13. La cuina de la 
Sénia 
| Almuni, Victòria; 
Almuni, Maria 
Rosa; Blesa, Manuel  
| 978-84-15896-88-3 
| 96p 20€

La cuina de la Sénia 
és un llibre que parla 
sobre un aspecte 
del patrimoni 
immaterial que 
està viu en moltes 
cases, però que cal 
cuidar i valorar. 
La senienca és una 
cuina de proximitat 
i de temporada, 
de vegades humil 
i de vegades més 
elaborada, segons 
demana cada 
ocasió i segons 
les possibilitats 
econòmiques de cada 
moment.  

14. Els millors 
pinxos i tapes 
de la carxofa de 
Benicarló 
| Associació 
Benicarlanda de 
Bars i Cafeteries 
| 978-84-16505-26-5 
| 84p 20€

Benicarló s’ha 
erigit en el referent 
ineludible de tot 
allò que acompanya 
la producció i el 
consum de la carxofa. 
Presenta, d’una 
banda, un cicle que 
va des del cultiu fins 
a la comercialització 
d’un producte amb 
importants valors 
nutricionals; de 
l’altra, ens ofereix 
una mostra excel·lent 
d’una aposta 
culinària moderna, 
avalada pels més 
prestigiosos xefs del 
moment. 

15. La cuina dels 
arrossos del Delta 
de l’Ebre 
| Associació Local 
de la Dona de la 
Cava  
| 978-84-16505-16-6 
| 84p 20€

L’arròs és un digne 
representant de la 
cuina del Delta de 
l’Ebre. Un delta que 
emmarca un paisatge 
arrosser que n’esdevé 
un dels elements 
identitaris més 
identificatius. Una 
mirada antropològica 
de la cuina d’un 
producte que les 

autores presenten 
com un veritable 
plaer per als sentits. 

LA MANDUCA

1. Los mejores 
pinchos y tapas 
de la alcachofa de 
Benicarló 
| Asociación 
Benicarlanda de 
Bares y Cafeterías  
| 978-84-16505-27-2 
| 84p 20€

Benicarló se ha 
erigido en el referente 
ineludible de todo 
lo que acompaña 
a la producción y 
el consumo de la 
alcachofa. Presenta, 
por un lado, un 
ciclo que va desde 
el cultivo hasta la 
comercialización 
de un producto con 
importantes valores 
nutricionales; por el 
otro, nos ofrece una 
muestra excelente de 
una apuesta culinaria 
moderna avalada por 
los más prestigiosos 
chefs del momento. 

2. La cocina de los 
arroces del Delta 
del Ebro 
| Asociación Local 
de la Mujer de La 
Cava 
| 978-84-16505-35-7 
| 84p 20€

Una mirada 
antropológica de 
la cocina de un 
producto que las 
autoras presentan 
como un verdadero 
placer para los 

sentidos. Así, el 
reportaje fotográfico 
que acompaña el 
recetario nos muestra 
un ecosistema 
muy peculiar 
condicionado por 
las variaciones 
estacionales de un 
cultivo arraigado en 
la idiosincrasia del 
territorio.

GRÀFICA

1. Benicarló. Un 
passeig silent 
| Diversos autors  
| 978-84-934162-4-9 
| 96p 15€

El resultat d’una 
selecció fotogràfica, 
difícil de concretar 
per l’alta qualitat 
i quantitat del 
material original. La 
realitat que exhibeix 
aquest llibre és prou 
expressiva i eloqüent 
d’aquells aspectes del 
patrimoni cultural 
que des d’una visió 
personal.

2. Castelló sota les 
bombres 
| Grup per la 
Recerca de la 
Memòria Històrica 
| 978-84-96623-08-8 
| 96p 15€

Aborda un tema poc 
tractat per la història 
local: els patiments 
de la població 
civil i l’extensa 
xarxa de refugis 
que van construir 
conjuntament el 
poble de Castelló i el 
seu ajuntament per 

a la seua defensa i 
protecció.

3. Everest. La 
conquesta d’un 
somni 
| Expedició Terres 
de l’Ebre  
| 978-84-96623-09-5 
| 108p 20€

L’expedició Terres 
de l’Ebre a l’Everest 
ens va commoure un 
17 de maig de 2006 
en sentir que havien 
fet el cim del món. 
Conéixer i compartir 
alguns dels llocs, 
etapes i experiències 
dels integrants 
d’aquella expedició 
tan nostra. 

FINESTRES AL 
PASSAT

1. Pista Hitz, la 
mirada d’un 
enginyer 
| Curto, Albert; 
Tienda, Laura  
| 978-84-15896-12-8 
| 96p 15€

L’enginyer suís 
Karl Stefan “Pista” 
Hitz va treballar 
durant les obres de 
la construcció del 
Carrilet, entre 1925 i 
1926. Va dur a terme 
tota una série de 
fotografies, moltes 
d’elles relacionades 
amb la seua 
ocupació, però també 
en les persones, els 
habitatges, els pobles 
i els paisatges de les 
Terres de l’Ebre. 
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2. José Daufí, els 
retalls d’una 
postguerra 
| Curto, Albert; 
Tienda, Laura  
| 978-84-15896-63-0 
| 96p 15€

Col·lecció de 
fotografies de 
José Daufí, qui va 
captar la societat 
tortosina de les 
dècades posteriors 
a la Guerra Civil. 
Unes imatges tan 
quotidianes com 
colpidores.

3. Gerard Vergés, la 
recerca creativa 
| Curto, Albert; 
Tienda, Laura  
| 978-84-16505-17-3 
| 96p 15€

Volum dedicat al 
fotògraf tortosí 
Gerard Vergés.

4. Joan Sorlí, la força 
de l’espontaneïtat 
| Curto, Albert; 
Tienda, Laura  
| 978-84-16505-66-1 
| 96p 15€

Volum dedicat al 
fotògraf d’Ulldecona 
Joan Sorlí.

MIRADES

1. Rossell 775 anys. 
Imatges d’un poble 
| Diversos autors  
| 978-84-15221-60-9 
| 72p 20€

Una passejada 
visual pels nuclis 
de població i el 
terme del municipi 
de Rossell. Hi 
trobareu una 
mostra fotogràfica 
d’excel·lència d’un 
patrimoni considerat 
en sentit genèric.

2. Peníscola en blanc 
i negret 
| Kenmore, Regina  
| 978-84-16505-53-1 
| 40p 15€

Quan només hi havia 
el meu cotxe aquí i 
jo era una jove artista 
de Londres, vaig fer 
aquestes imatges 
extraordinàries 
amb una càmera 
fotogràfica Carl 
Zeiss amb pel·lícula 
en blanc i negre. I 
com les meravelloses 
fotografies en color 
del meu llibre 
Peníscola, aquestes 
imatges no s’han 
retocat ni s’han 
manipulat.

MIRADES MAIOR

1. Peníscola by 
Regina Kenmore 
| Kenmore, Regina  
| 978-84-15221-78-4 
| 60p 24€

Lluny de la ciutat 
turística que 
coneixem avui en 
dia, Regina Kenmore 
s’hi va trobar una 
Peníscola llauradora 
i pesquera, que 
mantenia els usos 
i costums d’antics, 
i que a poc a poc 
s’anava obrint pas cap 
a la modernitat. Un 
llibre imprescindible 
amb fotografies mai 
vistes, les primeres a 
color de la Ciutat en 
el Mar.

TRANSFORMACIÓ 
D’UN TERRITORI

1. L’impacte de l’arròs. 
El delta de l’Ebre a 
la dècada de 1860 
| Fabregat, Emeteri  
| 978-84-96623-00-2 
| 256p 18€

L’any 1859 es posava 
en funcionament 
el canal de reg de 
la dreta de l’Ebre 
i es realitzaven els 
primers assaigs per 
veure si el conreu de 
l’arròs hi era viable. 
Els bons resultats 
van fer que l’any 
següent s’obtingués 
la primera collita 
d’arròs del Delta. 

2. La construcció 
de l’assut Xerta-
Tivenys 
| Vidal, Jacobo  
| 978-84-96623-05-7 
| 240p 18€

En aquest volum es 
donen a conèixer 
tots els documents 
conservats als fons 
municipals de 
Tortosa sobre el 
projecte de construir 
un assut i dues 
sèquies al riu Ebre 
a l’altura del coll de 
Som.

3. Viatge per l’Ebre. 
Setembre de 1849 
| Fabregat, Emeteri  
| 978-84-96623-07-1 
| 264p 18€

El 5 de setembre 
de 1849 un grup 
d’enginyers i 
capitalistes francesos, 
anglesos i espanyols 
iniciaven a Saragossa 
un viatge per l’Ebre 
que els conduiria, 
en onze dies, a la 
desembocadura.  

4. El Poble Nou. 
La darrera 
colonització del 
Delta de l’Ebre 
| Fabregat, Emeteri; 
López, Antoni  
| 978-84-96623-32-3 
| 256p 18€

El Poble Nou del 
Delta és l’únic 
exemple de poble de 
colonització realitzat 
pel franquisme a les 
Terres de l’Ebre i com 
a tal formà part d’un 
projecte més ampli 
que volia completar 
la transformació 
agrícola del Delta.

5. Visions del 
paisatge de les 
Terres de l’Ebre 
| Llop, Carles; 
Leder, Francesca; 
Fabregat, Emeteri 
| 978-84-96623-34-7 
| 256p 18€

Recull de les 
reflexions 
elaborades durant 
la II International 
Summer School in 
Cultural Landscapes 
Studies, “Les Terres 
de l’Ebre com a 
paisatge patrimonial. 
Transformacions 
territorials i 
construcció de 
paisatges”.

MONOGRAFIES

· Cura sana 
| Fibla, Vanessa  
| 978-84-15221-04-3 
| 82p 22€

Aquest treball naix 
de la necessitat de 
rescatar de l’oblit, 
de recuperar, reunir 
i difondre aquest 
petit tresor d’antics 
coneixements, 
costums i tradicions 
per tal de donar 
una idea justa de 
la riquesa botànica 
i ambiental que 
encara roman aquí al 
terme d’Alcanar. 

· La vida tortosina 
(1939-1979)  
(2 volums) 
| Panisello, Quimo  
| 978-84-15221-36-4 
| 672p 80€

La vida tortosina és 
una obra en dos 
volums que inventaria 
i caracteritza les 
empreses, els 
comerços i les entitats 
de la Tortosa d’entre 
els anys 1939 i 1979. 
El teixit empresarial 
i associatiu d’una 
època crucial cobra 
vida de la mà d’un 
relat, textual i 
gràfic, d’autèntica 
excel·lència. 

· Vocabulari de 
cruïlla (2 volums) 
| Beltran, Joan S  
| 978-84-96623-66-8 
| 888p 60€

La verdadera riquesa 
de les formes 
d’expressió d’una 
llengua cal cercar-la 
en tots i cadascun dels 
raconets del territori 
lingüístic. Podreu 
veure que la gent d’un 
territori determinat 
ha abocat els seus 
valors i la seua manera 
de copsar la realitat en 
els noms que fa servir 
per a comunicar-se.
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· La pedra en sec a 
les comarques del 
Baix Ebre i del 
Montsià 
| Diversos autors  
| 978-84-96623-62-0 
| 162p 30€

Aquesta publicació 
ens endinsa en les 
construccions de 
pedra en sec del 
paisatge rural de les 
comarques del Baix 
Ebre i del Montsià, 
creat i mantingut, 
durant segles, per 
l’activitat agrícola 
tradicional. 

· La Tortosa dels 
retratistes (1939-
1983) 
| Panisello, Quimo  
| 978-84-15221-88-3 
| 144p 24,95€

La ciutat vista a través 
dels objectius dels 
fotògrafs que van 
obrir cases de retratar 
entre els anys 1939 i 
1983. Fotografies dels 
anys de la postguerra, 
la transició 
democràtica, els 
costums, les festivitats, 
la vida social o les 
riuades de Tortosa. 

. El último mono 
| Montañés 
“Xipell”, Joan  
| 978-84-15221-97-5 
| 96p 10€

El autor nos muestra, 
en esta selección 
de viñetas,una 
nueva faceta como 
ilustrador, en la que 
apela directamente 
a la conciencia 
crítica del lector, 
pero también a 
la capacidad que 
conserva todavía de 
reírse de sí mismo (o 
del vecino). 

. Alrededor del 
mar. Un recorrido 
personal por las 
islas Columbretes 
y por la costa del 
Maestrat 
| Fábrega, Agustín 
| 978-84-15896-16-6 
| 84p 20€

El punto de 
partida son las islas 
Columbretes, su 
origen, su ubicación, 
su flora y su fauna. Se 
ha incluido también 
frases hechas y 
refranes marineros 
que describen la 
estrecha relación 
que hay entre la vida 
cotidiana y el mar. 
En otro apartado 
el lector se paseará 
por la costa del Baix 
Maestrat de norte a 
sur, cala a cala, desde 
el río Sénia hasta 
Alcossebre. 

. 25 Aniversari Club 
Natació Benicarló 
(1988-2013) 
| Diversos autors 
| 978-84-15896-17-3 
| 290p 25€

El Club Natació 
Benicarló és una de 
les entitats esportives 

de referència al Baix 
Maestrat i de la 
natació valenciana, i 
l’any que ha acabat 
de cloure estava 
de celebració: es 
complia el seu 25é 
aniversari de la seua 
constitució com a 
club esportiu.

. Catalunya, 
Catalunha.
Relacions literàries 
i culturals entre 
Catalunya i 
Portugal. 
| Diversos autors 
| 978-84-15221-87-6 
| 288p 20€

El recorregut 
metòdic que fa 
per les relacions 
lusitanes i catalanes 
permet d’aprofundir 
qüestions com ara 
la independència 
(en relació a què?) 
o el federalisme (de 
quin tipus?). Aquest 
coneixement és 
complementat per la 
perspectiva històrica i 
filològica, i mitjançant 
el diàleg entre la 
literatura i l’art. 

. 80 anys de futbol a 
Campredó 
| Subirats Sebastià, 
Emigdi 
| 978-84-15896-46-3 
| 144p 15€

La pràctica de l’esport 
rei a Campredó data 
de 1934. Deu anys 
després es va fundar el 
primer club de futbol 
que va competir 
en torneigs d’abast 
comarcal. A finals 
dels quaranta i dels 

cinquanta va comptar 
amb una plantilla 
de notable categoria 
esportiva. A la darrera 
dècada del segle 
passat es va realitzar 
un molt bon treball 
amb el futbol base. 

. A l’ombra del 
Penyagolosa 
| Salvador, Carles; 
Pitarch, Vicent 
(edició a cura de) 
| 978-84-15896-94-4 
| 64p 12€

La reedició de la 
conferència que el 
mestre de Benassal 
per excel·lència 
dictava a València, 
representa una mena 
de testament que ell 
deixava sobretot al 
seu món entranyable 
de l’excursionisme.

. Catálogo de 
matasellos y 
marcas de la 
presencia española 
en el Ártico y 
Antártico 
| Beltran Reverter, 
Joan-B. 
| 978-84-15896-78-4 
| 56p 12€

TREBALLS DE 
SOCIOLINGÜÍSTICA

17. L’ús oral del català. 
Dades, reflexions i 
propostes  
| Diversos autors | 
334p 18€

18. La situació 
sociolingúística a 
les Illes Balears 
| Diversos autors | 
328p 18€

19. La situació 
sociolingüística a 
Andorra 
| Diversos autors | 
354p 18€

BIBLIOTECA 
BENICARLANDA

1. Orígens i formació 
de l’Institut 
Elemental de 
Benicarló 
| Mezquita, 
Francesc  
| 978-84-15896-70-8 
| 88p 12€

El llibre posaa en 
relleu la creació i 
l’obra de l’Institut 
Elemental de 
Benicarló a través 
d’alumnes i 
professors durant el 
període republicà 
com un exemple més 
de la tasca educativa 
de la Segona 
República, la qual es 
pretenia que fos el 
motor i la base de la 
nova societat

BIBLIOTECA 
CALIJONA

1. Salir del silencio 
| E. Heard, Martha  
| 978-84-15221-95-1 
| 216p 18€

El fruto de 25 años 
de investigación 
sobre la historia oral 
de Càlig, pueblo 
agrícola, entre mar 
y montaña, en el 
norte valenciano. 
Gente del pueblo 
cuenta sus recuerdos 
del primer tercio 
del siglo xx desde 
varias perspectivas. 
De estas entrevistas 

surgen relatos y 
romances; conflictos 
y cooperación; la 
vida cotidiana y la 
vida en tiempos 
extraordinarios de 
la República, y la 
revolución dentro de 
la guerra civil. 

2. Càlig modern. 
Demografia i 
economia 
| Ferreres, Joan  
| 978-84-15896-48-7 
| 144p 18€

Primera part de la 
història moderna 
de Càlig (segles 
xvi-xvii-xviii). És 
una bona síntesi 
de la demografia 
(antecedents de la 
població, llistats de 
veïns, taules de dades, 
famílies i l’evolució 
dels cognoms 
moderns calijons) 
i de l’economia 
(agricultura, 
tipologia de conreus, 
partides del terme, 
ramaderia, treball 
artesanal, quadres de 
dades i els capbreus). 

3. Càlig modern. 
Urbanisme i 
cultura 
| Ferreres, Joan  
| 978-84-16505-00-5 
| 104p 14€

Segona part de la 
història moderna de 
Càlig (segles xvi-xvii-
xviii). Presenta una 
acurada anàlisi de tots 
els elements urbans 
significatius (la torre, 
el temple, l’hospital, 
el molí d’oli, la casa 
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del pes fariner, el 
celler, els forns de pa, 
la fleca, etc.), a més 
dels carrers, les places 
i els portals. També 
s’endinsa en la cultura 
calijona, fonamentada 
en la Religió catòlica i 
la tradició. 

4. El parlar de Càlig 
| Sans, Berta  
| 978-84-16505-55-5 
| 224p 20€

Estudi monogràfic 
que descriu i analitza 
la llengua parlada 
en aquesta localitat 
de la comarca del 
Baix Maestrat, la 
qual, des del punt de 
vista geolingüístic, 
desperta un gran 
interés en el món de 
la dialectologia, ja 
que constitueix una 
zona de transició, 
una cruïlla on 
conflueixen les 
varietats geogràfiques 
valenciana i nord-
occidental. 

BIBLIOTECA 
CANETANA

1. Canet modern. 
Territori i 
demografia 
| Ferreres, Joan  
| 978-84-15221-96-8 
| 192p 15€

Primera part de la 
història moderna de 
Canet (segles xvi-xvii-
xviii). És una bona 
síntesi de l’estudi del 
territori (partides 
i llocs significatius 
del terme) i de 
la demografia 
(antecedents de la 

població, llistats de 
veïns i famílies). 

2. Canet modern. 
Economia, 
urbanisme i 
cultura 
| Ferreres, Joan  
| 978-84-15896-47-0 
| 176p 18€

Segona part de la 
història moderna 
de Canet (segles 
xvi-xvii-xviii). És una 
apropiada i oportuna 
síntesi de l’estudi 
de l’economia 
(agricultura, 
ramaderia, censals 
de propietat, 
activitats artesanals 
i comercials), de 
l’urbanisme (carrers, 
places, ravals, 
portals i elements 
singulars de la 
vila) i de la cultura 
fonamentada en la 
religió (institucions, 
representants i 
costums quotidians). 

BIBLIOTECA MONT-
ROGENCA

1. Socorreu el qui us 
invoca 
| Diversos autors  
| 978-84-96623-75-0 
| 48p 15€

Una aproximació 
a l’ermita de la 
Mare de Déu de la 
Roca (Mont-roig 
del Camp), un 
dels paratges més 
emblemàtics dels 
Països Catalans. 
Conté un apartat 
textual, i una 
mostra de fotografia 
retrospectiva força 
reeixida. 

2. Aprendre de lletra. 
Records d’escola 
| Centre d’Estudis 
Mont-rogencs 
| 978-84-15221-54-8 
| 144p 20€

El 2010 l’edifici 
de les escoles de 
Mont-roig feia el seu 
primer centenari. 
Per commemorar-ho, 
el grup de persones 
del departament 
de la fototeca del 
Centre d’Estudis 
Mont-rogencs 
van dur a terme 
l’exposició “Aprendre 
de lletra… Records 
d’escola”, un viatge 
en el temps gràcies 
a les imatges que 
hi han cedit les 
persones de Mont-
roig. 

3. Cançons 
tradicionals a 
Mont-roig del 
Camp 
| Aragonès, Conxita; 
Icart, Joaquim  
| 978-84-15221-65-4 
| 160p 12€

El resultat del treball 
de camp de la gent 
del Centre d’Estudis 
Mont-rogencs, que 
es va llançar a la 
recerca de cançons 
que d’alguna manera 
podem catalogar 
com a tradicionals en 
un sentit ampli.

4. Camins soterrats 
d’aigua 
| Centre d’Estudis 
Mont-rogencs 
| 978-84-15896-19-7 
| 208p 20€

El treball de 
camp i de recerca 
documental que el 
Centre d’Estudis 
Mont-rogencs ha 
fet de les trenta-
sis mines d’aigua 
identificades dins del 
terme de Mont-roig 
del Camp. 

5. L’ermita de la 
Mare de Déu de la 
Roca, història d’un 
símbol 
| Savall Solé, Glòria; 
Savall Solé, Josep 
Maria  
| 978-84-15896-20-3 
| 144p 12€

Aquest llibre posa a 
l’abast de tothom el 
manuscrit de Josep 
Savall Ferrando 
(1877-1947) sobre la 
història de l’ermita de 
la Mare de Déu de la 
Roca, un dels indrets 
més singulars del 
Camp de Tarragona. 
Coneixerem aspectes 
sobre la relació que 
tenia Mont-roig del 
Camp amb el seu 
santuari.

BIBLIOTECA 
ROSSELLANA

6. Rossell (1833-
1923). La 
implantació del 
liberalisme 
| Grau, Ferran  
| 978-84-96623-11-8 
| 288p 18€

Rossell, una població 
i un territori que 
maldaven per 
adaptar-se al nou 
sistema liberal, 
amb totes les 
contradiccions que 
aquest va suposar en 
un món rural que, 
a poc a poc, no va 
tenir més remei que 
desempallegar-se de 
les velles estructures 
de l’Antic Règim.

7. Història 
documentada del 
Rossell modern 
(segles xvi-xvii-
xviii) 
| Ferreres, Joan 
| 978-84-15221-17-3 
| 176p 18€

Una recerca històrica 
que vol aportar 
una visió global 
del Rossell dels 
segles xvi, xvii i 
xviii. Quina gent va 
viure aquesta etapa, 
si van persistir o 
desaparèixer, com es 
va renovar la societat, 
quines famílies foren, 
com vivien, com es 
generaven els seus 
recursos econòmics, 
quins tributs 
pagaven i a quines 
institucions, què 
conreaven, quin era 
el model social, quins 

edificis singulars 
i carrers donaven 
forma a la vila, com 
influïa la religiositat 
en les seues vides, 
com feien testament, 
quins problemes 
tenien amb els 
bandolers, etc. 

BIBLIOTECA 
XERTOLINA

1. La Cooperativa 
Sant Marc de Xert 
| Diversos autors 
| 978-84-15896-64-7 
| 144p 18€

L’any 2014 la 
Cooperativa, 
motivada pel 
cinquantè 
aniversari i com a 
conseqüència de 
l’interès que sempre 
ha mostrat per 
obres d’acció social 
i cultural, publica 
una aproximació 
a la seua història 
en aquest llibre. 
L’autoestima i la 
valoració del passat 
és una condició 
indispensable per 
assumir el present 
i projectar-se cap al 
futur. 

2. Apuntes históricos 
sobre la villa de 
Chert 
| Arasa Barberá, José 
| 978-84-16505-11-1 
| 520p 25€

Apuntes históricos 
sobre la villa de Chert 
era el títol d’uns 
manuscrits que 
signava l’any 1904 un 
parcialment oblidat 
mossèn Josep Arasa 
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Barberà. L’atzar havia 
retornat aquells 
documents a Xert 
després d’un periple 
quasi odissíac. Ara 
descobrim que el 
mossèn historiador 
de Santa Bàrbara 
havia estat prolífic 
en la compilació de 
manuscrits de moltes 
localitats de la 
diòcesi de Tortosa.  

TALAIA

1. El Papa Luna y el 
enigma del Santo 
Grial  
| Melià, Vicent  
| 978-84-96623-10-1 
| 72p 15€

Este libro se sumerge 
en el atormentado 
pensamiento del 
Papa Luna (1394-
1423) para completar 
el rompecabezas que 
descubre la relación 
entre la Fuente del 
Jardín de Benedicto 
XIII, que se conserva 
en la catedral de 
Tortosa, y el Santo 
Cáliz custodiado 
en la Catedral de 
Valencia. 

2. La banda de 
música de 
Peñíscola. 25 años 
como músico  
| Esbrí, Vicent M  
| 978-84-96623-27-9 
| 144p 25€

La música es 
una de las señas 
de identidad de 
cualquier pueblo 
y en el caso de 
Peñíscola no es 

una excepción. 
Pese a la escasez 
de documentación 
referente a la que es 
una de las entidades 
más representativas 
de la localidad, la 
banda de música.

TEMPUS FUGIT

1. Benicarló, una 
mirada enrere. 
2009  
| Maura, Jordi | 
Oms, Noemí  
| 978-84-96623-77-4 
| 160p 20€

Aquest anuari fa un 
recorregut pel que 
ha estat l’actualitat 
política, social, 
cultural i esportiva 
més destacada de 
Benicarló en l’any 
2009.

2. Benicarló, una 
crònica per a la 
història. 2010  
| Oms, Noemí; 
Ferrer, Vicent; 
Maura, Jordi  
| 978-84-15221-09-8 
| 160p 20€

L’any 2010 va ser 
molt intens quant 
als diferents vessants 
de l’actualitat 
benicarlanda. 

3. Benicarló, una 
semblança per al 
futur. 2011  
| Oms, Noemí; 
Ferrer, Vicent; 
Maura, Jordi  
| 978-84-15221-73-9 
| 160p 20€

L’any 2011 va ser 
molt intens quant 
als diferents vessants 
de l’actualitat 
benicarlanda. 
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L a qualitat de les obres que integren el catàleg d’Onada 
Edicions ve determinat, entre altres factors, per la con-

vocatòria d’un seguit de premis i guardons literaris que 
abasten diversos gèneres: la narrativa, la poesia, el teatre, la 
literatura de viatges o l’àlbum il·lustrat.

De caràcter anual i impulsat des de les nostres viles i ciu-
tats, els premis són una formidable eina de promoció i difu-
sió de la creació literària. Les obres guanyadores venen ava-
lades per la decisió d’uns jurats conformats de prestigiosos 
professionals de les diferents disciplines. 

D’aquesta manera, doncs, des d’Onada Edicions partici-
pem en aquestes convocatòries, que es vénen a sumar a 
aquelles que hem pres part en un passat i a aquelles que 
ens esperen en un futur, tot col·laborant-hi en que els nos-
tres autors tinguen el reconeixement i els aparadors neces-
saris per tal de fomentar la bona literatura.

Premis Literaris

Ciutat de Sagunt

Certamen de poesia
Jaume Bru i Vidal

Certamen de narrativa
Ciutat de Sagunt

Certamen de teatre
Pepe Alba

* * *
Guanyadors de l’edició de 2016 

Poesia
Ricard Garcia
On la sang

Narrativa
El pensament viatger

Carles Penya-roja

Teatre
Ismael Bereje

Stockholm

PremiS LiterariS 
Ciutat de BeniCarLó

III Premi internacional  
d’àlbum infantil il·lustrat

I Premi internacional  
de divulgació científica

I Premi de narrativa 
memorialística

I Premi de llibre gastronòmic

* * *
Guanyador de l’edició de 2016 

Àlbum infantil il·lustrat
Juan Hernaz i Fátima Fernández

La maleta de l’avi

Divulgació científica
Joan Borja i Sanz

Sobre l’alquímia de la vida

Narrativa memorialística
Joan Garí

L’única passió noble

Llibre gastronòmic
Declarat desert

Ciutat de BeniCàSSim

Premi internacional  
de literatura de viatges

Ciutat de Benicàssim

ViLa d’aLmaSSora

Premi de poesia
Antoni Matutano

Premi de narrativa
Vila d’Almassora

Premi d’investigació  
local i comarcal

Miquel Egual

* * *
Guanyadors de l’edició de 2016 

Poesia
Manuel Roig

Meduses

Narrativa
Llorenç Delgado

Paral·leles

Investigació local i comarcal
Declarat desert

ViLa de PuçoL

Premi literari de narrativa
Vila de Puçol

Certamen de poesia
Josep Maria Ribelles

* * *
Guanyadors de l’edició de 2016 

Poesia
Vicent Torres

Les hores ermes

Narrativa
Jeroni Muñoz

El torb sobre la mar
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Descobreix Onada Educació
El nou projecte d’Onada Edicions s’adreça a la promoció 

i la difusió de la literatura a les aules

Entre els principals objectius que motivaren 
la creació d’Onada Edicions l’any 2003 des-

taquen la promoció de l’hàbit de la lectura en 
totes les edats i la transmissió de les noves crea-
cions literàries dels autors i les autores catalano-
parlants. Amb la voluntat renovada d’aprofundir 
en aquests vessants del nostre compromís amb 
la cultura i el territori hem creat el projecte Ona-
da Educació, un seguit de col·leccions dissenya-
des amb el desig de fomentar a les aules la passió 
pels llibres.

En aquest espai web trobareu informació de-
tallada sobre les obres del catàleg d’Onada Edi-
cions adequades a cada nivell educatiu i edat 
lectora, des dels primers lectors fins a l’alumnat 
dels cursos de Batxillerat. També us hi podreu 
descarregar de manera gratuïta el material di-
dàctic complementari que ha elaborat el nostre 
equip pedagògic per facilitar la tasca docent de 
mestres i professorat.

Us convidem a inscriure-vos al Butlletí per al professorat per rebre 
informació puntual de les novetats que incorporem al nostre catàleg 
i que, confiem, seran també del vostre interès.

atencio@onadaeducacio.com (Rosa Maria Camps) • 964 47 46 41• Plaça de l’Ajuntament, 3 • 12580 Benicarló
Busca’ns a Facebook i a Twitter • Distribució: Gea Llibres (País Valencià), Nus de Llibres (Catalunya i resta Estat espanyol) 

Al centre de Benicarló (la plaça de l’Ajuntament), hi teniu a l’Espai Onada un punt de trobada 
i dinamització cultural al voltant de la literatura, la cultura i l’educació.

Espai Onada
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Alfonso Escuder, Pilar
Alfonso Gómez, Jordi
Almuni Balada, Victòria
Allepuz Querol, Julio
Alonso i Català, Manel
Alonso i Herrera, Carme
Álvarez i Ten, Pepa
Amela Bonilla, Víctor Manuel
Amorós Corbella, Maria Lluïsa
Andrés Sorribes, Joan
Andreu Navarro, Vicente
Andreu Vidal, Josep Manuel
Anyó Marco, Enric
Aragonès i Guinart, Conxita
Arasa Barberá, Josep
Arasa i Carot, Maria Cinta
Arenas Martín, Daniel
Artigau i Queralt, Marc
Asociación Amamanta
Associació Benicarlanda de Bars i 

Cafeteries
Associació Local de la Dona de La 

Cava
Ayesta Sagarduy, Karmelo

B
Bagès Fortacín, Noemi
Balaguer Dezcallar, Pepa
Balbastre Vila, Josep Maria
Barba Plaza, Joaquina
Barceló Francés, César
Barreda, Pere-Enric
Batet Boada, Mònica
Bayarri, J. Ricardo
Bel Beltran, Agustí
Beltran i Cavaller, Joan S.
Beltran Reverter, Joan B.
Berenguer Revert, Clara
Besalduch Mateu, Joan
Besolí Montserrat, Ester
Besolí Montserrat, Olga
Biendicho Vidal, Joaquim
Blanch Chirivella, Bernabeu
Bofarull Solé, Joan
Boïgues Chorro, Lourdes
Boquera Margalet, Montserrat
Borja i Sanz, Joan
Brull Pons, Ivan
Brunet i Las, Àngel-O.
Buj Alfara, Àngela

C
Caballer Doménech, Vicent R.
Camarero Sebastián, Aurelio
Campos Cruañes, Joan-Bta.
Canalda Llop, Manuel
Carbonell Iglesias, Ivan
Carreras Devís, Ángel
Casado i Gual, Núria
Casals i Martorell, Daniel
Castellano Puchol, Pep
Cavaller i Delsing, Robert
Cebrían Beneyto, María Amparo
Centre D’estudis Mont-Rogencs
Chervet Royo, Francisco Ramón
Climent i Payà, Mercè

Col·lectiu Ricard Blasco
Coll i Muñoz, Òscar
Colonques Bellmunt, Jordi
Conca Francés, Noèlia
Constante Lluch, Juan Luis
Corretger Sàez, Montserrat
Coscollano i Masip, Alícia
Cristià Linares, Josep
Curto i Daufí, Diana

D
Delcastillo i Montserrat, Francesc
Diago Betí, Josep M.

E
Ebrí Martí, Joaquim
Egea Climent, Octavi
El Pont Cooperativa de Lletres
Esbrí Martí, Vicent M.
Escamilla Pérez, Sandra
Escobar Martínez, Rafael
Espiell Jovaní, Jordi
Espinós Felipe, Joaquim
Espinosa Tugues, Mar
Expedició Terres de L’ebre

F
Fábrega Escuder, Agustín
Fabregat Galcerà. Emeteri
Ferrer i Julià, Vicent
Ferreres Nos, Joan
Fibla Moreno, Vanessa
Font Massot, Rosa
Font Ten, Josep Vicent
Francès Gómez, Raül
Franquet i Bernis, Josep Maria
Fundació Alícia
Fuster Ortells, Joan

G
Garcia Carbó, Aina
Garcia Grau, Manuel
Garcia Codina, Anna Maria
Garcia Codina, Joaquim
Garcia i Hernàndez, Albert
Garcia i Pujades, Xavier
Garí Clofent, Joan
Gauxachs Nàquer, Rafael
Gil Fortuño, Clara
Gil Martínez, Patrici
Gil Puértolas, Longi
Gil Querol, José Ramón
Ginebra Serrabou, Jordi
Giner Sorolla, Alfred
Girbes Nàcher, Fina
Girol Duran, Cristina
Giron Araque, Jesús
Gironès Manich, Joan Ramon
Gisbert Muñoz, Francesc
Gómez Giménez, Antoni
Grau Verge, Ferran
Gregori Albiol, Joan
Grup la Deriva
Grup per la Recerca de la Memòria 

Històrica
Güell Junkert, Manel
Guillem i Crespo, Xesco

H
Heard, Martha
Hernaz, Juan
Herrero Polo, María Amparo

I
Ibàñez López, Núria
Iborra Mallol, Salvador
Icart Garcia, Joaquim
Igual i Febrer, Josep

Iniesta Llop, Joan
Isart i Margarit, Rosa Maria

J
Jiménez Martínez, Abel
Joan i Arinyó, Manel
Jordan Farnós, Jordi
Julián Rochela, Severino Carlos

K
Kenmore, Regina

L
Leder, Francesca
Llauradó Pons, Josep M.
Llop Torné, Carles
Llorach Masip, María José
Lluch Girbés, Enric
López Crespí, Miquel
López Daufí, Antoni

M
Mancomunitat Taula del Sénia
Maestro Bartolomé, Jesús
Manchón Pau, Pedro
Marçá i Duch, Vicent
Martínez Bermejo, Ángel
Martínez Menéndez, Fátima
Martínez Peris, Antonio
Martinez Tomás, Joan
Marzal Felici, Xavier
Mas Castells, Josep Àngel
Matoses Morant, Joan Manuel
Maura Posas, Jordi
Mayo Olmo, María Cinta
Melià i Bomboí, Vicent
Menasanch i Martí, Núria
Mezquita Broch, Francesc
Micek, Milada
Micek, Tomáš
Miralles Torlà, Josep-Joan
Molina Arrúe, Joan
Mompó i Valls, Francesc
Moneo Vilalta, Màrius
Monferrer Guardiola, Josep
Montagut i Mariner, Josepa
Montañés Chipell, Joan Xipell
Montserrat Grau, Mònica
Moreira i Ramos, Joan
Mur Cervelló, Laura
Mut, Andreu

N
Navarro i Del Alar, Nel·lo
Navarro i Tomàs, Alexandre
Nesquens, Daniel

O
Oms Munuera, Noemí
Ortí Ferreres, Joan

P
Palatsí Armero, Vicent
Palau, Montserrat
Pallarès Piquer, Marc
Pallarés Porcar, Vicent
Pallàs Picó, Catalina
Panisello Gamundi, Quimo
Pellicer Ollés, Vicent
Penalba Català, Borja
Penya Calatayud, Vicent
Pérez i Badal, Francesca
Peris Garcia, Joan Francesc
Pijuan Hereu, Albert
Pinyol Colom, Joan
Pitarch i Almela, Vicent
Pla Villar, Joan
Pradilla Cardona, Miquel Àngel

Prieto Part, José Manuel
Puig i Escoí, Aureli

Q
Querol i Coll, Enric

R
Ribera i Condomina, Josep
Robert Masià, Judit
Roca Schärpe, Evelyn
Roda Martínez, Juanjo
Rodríguez, Goyo
Rodríguez De Mier, Ángel
Roig Blasco, Amàlia
Roig i Vidal, Joan
Rolíndez Fonollosa, Jaume
Rot Albarca, Albert
Rovira i Gómez, Salvador-J
Rull i Muruzàbal, Xavier

S
Sáez Lorente, María del Carmen
Sala i Codony, Jacint
Salvadó Poy, Roc
Salvador i Gimeno, Carles
Sánchez Cervelló, Josep
Sancho Esteller, Joan-Josep
Sancho Sancho, Josep
Sanç Ferrandis, Enric
Sans Monroig, Berta
Santasusagna Davins, Jordi
Sanz Arnau, Vicent
Sanz Sancho, Joan Vicent
Sauch Cruz, Núria
Savall Solé, Glòria
Savall Solé, Josep M.
Segarra Blasco, Agustí
Segura Ferrer, Juan Manuel
Segura Garcia, Mònica
Serra Mateu, Dolors
Serrano Pons, Jesús
Sierra i Fabra, Jordi
Subirats i Sebastià, Emigdi
Sunyer Moliné, Magí

T
Terol Calabuig, Vicent
Tibau Tarragó, Jesús M.
Torres Aguado, Vicent
Travi, Gustavo Javier

U
Usall i Santa, Ramon
Usó i Mañanós, Josep

V
Valcan, Gilda
Vendrell Grau, Salvador
Verdú Jover, Orland
Verdú Muñoz, Irene
Viadel Girbés, Francesc
Vicén Banzo, Luis
Vidal Franquet, Jacobo
Vidal Juan, Josep M.
Viñas Garcia, Luisa

Z
Zaragozá Catalán, Arturo.
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Índex d’obres
0
· 1937
·· 200 anys de la fi de la Guerra del Francès a les 

Terres de l’Ebre
· 25 Aniversari Club Natació Benicarló
· 80 anys de futbol a Campredó

A
· A l’altra banda del foc
· A l’ombra del Penyagolosa
· Amb la panxa ben plena
· Aceite Via Augusta, 
· Àfrica
· Agroecologia per a un paisatge en extinció
· Ahir i avui. Història de la nostra Banda
· Aixa arriba a l’escola
· Al marge: escriptors catalans del segle xix
· Alcalà de Xivert - Alcossebre. Territori i 

patrimoni
· Alfred i els tres peixets del matí
· Alfredo y los tres pececillos
· Alrededor del mar
· Altres encàrrecs de Miquelet
· Amami, Alfredo, amami
· Amb un cordill de cànem
· Amors de tardor
· Amposta
· Àngel, l’amic imaginari
· Antologia de Joan Fuster
· Aprendre de lletra. Records d’escola
· Apuntes históricos sobre la villa de Chert
· Apunts d’altres mons
· Ara, Estellés. 12 poemes, 12 cançons a 

Benicarló
· Arran de mar. L’escala de la incertesa
· Art i lletres a les comarques de la diòcesi de 

Tortosa

B
· Benicarló, 1841-1965 (tres volums)
· Benicarló, una crònica per a la història
· Benicarló, una mirada enrere. 2009
· Benicarló, una semblança per al futur
· Benicarló. Un passeig silent
· Benvinguda la tardor
· Biografia de Francesc Mestre i Noè. Cronista de 

Tortosa
· Biografies de Tarragona (I)
· Biografies de Tarragona (II)
· Biografies de Tarragona (III)
· Biografies de Tarragona (IV)
· Biografies de Tarragona (V)

C
· Cafè Berlevag
· Càlig modern I. Demografia i economia
· Càlig modern II. Urbanisme i cultura
· Camins soterrats d’aigua
· Cançons tradicionals a Mont-roig del Camp
· Canet modern I. Territori i demografia
· Canet modern II. Economia, urbanisme i 

cultura
· Cantaments
· Carles Santos i Ventura
· Castelló sota les bombres
· Catálogo de matasellos y marcas de la 

presencia española en el Ártico y Antártico
· Catalunya, Catalunha. Relacions literàries i 

culturals entre Catalunya i Portugal
· CEC. 50 anys d’un camí admirable
· Celebració
· Ciutat dies insòlits
· Cocina de aceites de variedades tradicionales 

Territorio Sénia

· Contes d’estiu
· Coples del mosso lluït
· Cròniques des de l’infern
· Cu usile entredische - A puertas entreabiertas
· Cuando pita el abuelo
· Cubaneta meua
· Cura sana

D
· D’ànimes, vençuts i altres romanços
· De la fusta a l’aigua
· De la sufixació en català. Apunts i reflexions 

(1999-2009)
· De política i planificació lingüística
· Del bon humor tortosí o La exaltació dels 

humils
· Des del Sud fins al Nord, una llàgrima parla
· Descobrim l’or de la plana!
· Després del silenci
· Desterrats
· Diàlegs de dalt i de baix
· Dimonis de la riera encesa
· Dirk, dixit!
· Dotze campanades

E
· Eines per a la docència en centres penitenciaris
· Eines per a la producció de vídeo documental
· El Ballestar
· El Cagatió de Muniatto
· El calendari festiu a Rossell. Tradició i 

modernitat
· El cas Peníscola
· El català en antena
· El color dels sentiments
· El diari de Júlia
· El Halloween de Muniatto
· El laberint valencià. Apunts per a una 

Sociolingüística del conflicte
· El magma silenciós
· El mar de les ombres
· El marcel·linisme a les Terres de l’Ebre
· El maravilloso viaje de Liborio
· El meravellós viatge de Libori
· El misteri de la capsa magnètica
· El morfema ideològic. Una anàlisi crítica dels 

models de llengua valencians
· El pallasso Muniatto
· El Papa Luna y el enigma del Santo Grial
· El paper moneda a la comarca del Montsià 

durant la Guerra Civil
· El paraigua de Muniatto
· El parlar de Càlig
· El perquè de la vegueria ebrenca
· El Poble Nou. La darrera colonització del Delta 

de l’Ebre
· La presa de Sant Mateu del Maestrat pels 

anglesos a la Guerra de Successió
· El rastre dels dies
· El regal en la mirada
· El repòs dels amants
· El riu Sénia. Activitats humanes i 

transformació del paisatge
· El Sant Jordi de Muniatto
· El secret del guerrer hongarès
· El seguici de Tortosa
· El seguici infantil de Tortosa
· El topògraf
· El tren i la torre
· El último mono
· El vers de l’esclau
· Els annals del monestir i convent de Benifassà 

de Joan Miquel Gisbert
· Els annals del monestir i convent de Benifassà 

de Joaquín Chavalera
· Els contes d’El Club de la Mitjanit
· Els cossos oblidats

· Els déus no abandonen Antoni
· Els dolços i els salats als forns de Vinaròs
· Els encanteris de la serra de Montsià
· Els fils de la memòria
· Els jocs i la tradició lúdica de Sant Mateu al 

segle xx
· Els millors pinxos i tapes de la carxofa de 

Benicarló
· Els mitjons de Muniatto
· Els ritmes del Delta de l’Ebre
· Els seguicis d’Amposta i Ulldecona
· Els seguicis infantils d’Amposta i Ulldecona
· Els somriures de la pena
· Emergència al país de la màgia
· Entre la serra i la mar
· Escriure el país
· Espill
· Estanislau Ulldemolins. Metge i poeta
· Estellés, de mà en mà. Antologia
· Everest. La conquesta d’un somni

F
· Famílies tradicionals de Benicarló. Cinquanta 

renoms. Volum I
· Famílies tradicionals de Benicarló. Quaranta 

renoms. Volum II
· Fem un trio
· Francesc Mestre i Noè: l’estímul associatiu 

ebrenc

G
· Gaudir de la llengua
· Gerard Vergés i Príncep
· Gerard Vergés, la recerca creativa
· Guarda’t del vent del desert
· Guerra i territori (1808-1814)

H
· Història documentada del Rossell modern
· Història i territori a les comarques de la diòcesi 

de Tortosa
· Històries espectrals

I
· Illa retrobada
· Imprecisiones de ser
· Insòlita memòria
· Inventari de fragilitats

J
· Jaume Vidal Alcover i Maria Aurèlia Capmany 

a escena
· Jesús
· Jesús Massip i Fonollosa. Resum biogràfic
· Jo somiava…
· Joan Fuster per a joves
· Joan Panisello i Chavarria
· Joan Sorlí, la força de l’espontaneïtat
· José Daufí, els retalls d’una postguerra
· José Vicente Borrás. Memorias de un maestro 

republicano
· Josep Anton Baixeras, literatura i acció cívica
· Josep Arasa Barberà, historiador de la diòcesi 

de Tortosa

K
· Kalenda d’hivern

L
· L’aire absent
· L’Alba aprén
· L’Alba juga
· L’Alba somia
· L’Alba té…
· L’any de l’herba sana
· L’arquitectura popular de Peníscola. Manual de 

restauració del centre històric
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· L’arribada del ferrocarril a Tortosa
· L’atzucac del perdedor
· L’aventura del mercat
· L’ermita de la Mare de Déu de la Roca, història 

d’un símbol
· L’estirp de la sang reial
· L’impacte de l’arròs. El delta de l’Ebre  a la 

dècada de 1860
· L’única passió noble
· La arquitectura popular de Peñíscola. Manual 

de restauración del centro histórico
· La banda de música de Peñíscola. 25 años 

como músico
· La brujita Amelú
· La catedral de Tortosa als segles del gòtic (dos 

volums)
· La clementina d’Alcanar a la cuina
· La ciutat nova
· La cocina de la alcachofa de Benicarló
· La cocina de los arroces del Delta del Ebro
· La comèdia dels quatre quadres
· La construcció de l’assut Xerta-Tivenys
· La Cooperativa Sant Marc de Xert
· La cuina de la carxofa de Benicarló
· La cuina de la Sénia
· La cuina de la Tinença de Benifassà
· La cuina de les Terres de Mestral
· La cuina de Rossell
· La cuina de Traiguera
· La cuina del Delta de l’Ebre
· La cuina del mercat de Vinaròs
· La cuina dels arrossos del Delta de l’Ebre
· La difícil i apassionant aventura del viure
· La dolçaina màgica
· La dona sense ulls
· La força d’Aglaia
· La fràgil arquitectura dels teus gestos
· La importància del violoncel
· La Lia entra a la banda
· La lleugeresa forana
· La lluna de Praga
· La maleta de l’avi
· La maleta del abuelo
· La Maleta de Muniatto
· La meva àvia és una princesa
· La mort, a l’ombra del bibliotecari
· La mujer sin mirada
· La nana de Sara
· La nit ens atrapa
· La paciència del minotaure
· La pastisseria i la cuina de la garrofa
· La pedra en sec a les comarques del Baix Ebre i 

del Montsià
· La promesa del gal·lés
· La rebel·lió dels plasticanimals
· La sang de la terra
· La Santantonada de Forcall. Festa medieval del 

foc
· La senda llarga
· La Sénia. Història i territori
· La Sénia. Societat i economia
· La tempestuosa mar blava. Una aproximació 

als conflictes de la Mediterrània
· La Tortosa dels retratistes (1939-1983)
· La tribu valenciana
· La venjança d’en Bernat
· La vida darrere de l’aparador
· La vida de la gent de la mar. Benicarló (1930-1970)
· La vida tortosina (1939-1979) (dos volums)
· Les guerres carlistes al nord valencià
· Les guerres napoleònica i carlistes a la frontera 

de Catalunya, el País Valencià i Aragó
· Les muixerangues valencianes
· Les músiques d’Ulldecona
· Les sense ànima
· Les vertaderes memòries de Salvador Orlan
· Les veus de la terra. Poema de Benicarló

· Llengua i literatura a les comarques de la diòcesi 
de Tortosa

· Los mejores pinchos y tapas de la alcachofa de 
Benicarló

· Love is

M
· Magnòlies i vitralls
· Maleïts entrepans
· Mango con pimienta
· Manuel Pérez Bonfill. Resum biogràfic
· Marc i el poder sobre el temps
· Material fotogràfic
· Més que meló!
· Món animal
· Mossèn Manuel Milián i la salvaguarda del 

patrimoni de l’arxiprestat de Morella
· Muniatto busca bolets
· Muniatto coneix Garbanso
· Muniatto fa surf
· Muniatto i el jardí de la mare
· Muniatto i els regals de Nadal
· Muniatto i la Cucafera
· Muniatto i la màquina del temps
· Muniatto i la mosca verda
· Muniatto i la nena Elena
· Muniatto i la Nit de Sant Joan
· Muniatto practica esports
· Muniatto va a la Festa de la Sega

N
· Ningú no mor
· No és la derrota, sinó el vent
· Nobles i benestants al Montsià
· Noblesa catalana de l’edat moderna. 

O
· Obre el teu cor
· Olea europaea ‘Farga’
· Orígens i formació de l’Institut Elemental de 

Benicarló

P
· Papallones silenciades sobre una mar de gel
· Paraula donada. Miscel·lània Joaquim Mallafrè
· Paraules menudes
· Pastes i dolços de Benicarló
· Patrimoni i sectors econòmics a les comarques 

de la diòcesi de Tortosa
· Patrimoni terrisser de Traiguera. Set-cents anys 

de canterers
· Panxampla, el bandoler de les Terres de l’Ebre
· Peníscola by Regina Kenmore
· Peníscola en blanc i negre
· Per Carnaval, farina i cóc amb sal!
· Piedra sobre piedra. Las casetas de la Iglesuela 

del Cid
· Pista Hitz, la mirada d’un enginyer
· Poemes escollits (1987-2007)
· Ponts suspensius…
· Primer la sang que l’aigua

Q
· Quan truquen de matinada
· Quan xiula l’avi
· Quaranta-sis contes i un gelat
· Què s’acabin les vacances, si us plau!
· Quebradero. Una balada grunge
· Quina temor!

R
· Relats en vers
· Rèptils i amfibis a la Terra Alta
· Reset RTVV
· Rere la paraula
· Retrats de butxaca
· Rossell

· Rossell (1833-1923). 
· Rossell 775 anys. Imatges d’un poble

S
· Salir del silencio. Voces de Càlig (1900-1938)
· Salvador Fontcuberta. Una vida apasionante. 

Un imperio industrial
· Sant Mateu de les Fonts del Maestrat de 

Montesa
· Sense treva. 50 anys de Càritas a Benicarló
· Set narracions curtes per a una setmana llarga
· Si em parles del desig
· Sí, podem?
· Simfonia per a set veus
· Sobre el caballito de madera
· Sobre l’alquímia de la vida
· Sobreviurem
· Socorreu el qui us invoca
· Sota el cel dels homesterra

T
· Tabula brasa
· Teatre popular religiós i noves dramatúrgies al 

Baix Maestrat
· Temps de clepsidra
· Tendències
· ¿Teoría de la educación o educación de la 

teoría?
· Teresina no sap cantar
· Terres de cruïlla
· Tierra
· Tortosa. El Patrimoni
· (Tot) el que encara no saps sobre les marques
· Tres estrelles Michelin
· Trons d’avís. Encesa en flama
· TSC 17. L’ús oral del català. Dades, reflexions i 

propostes
· TSC 18. La situació sociolingúística a les Illes 

Balears
· TSC 19. La situació sociolingüística a Andorra

U
· Ulldecona
· Ulldecona setcentista (dos volums)
· Un cabdell de fil màgic
· Un món de bojos
· Un paseo por los puertos de Beceite. Por don 

Lorenzo Grafulla
· Un pont sobre el meridià
· Un Sant Jordi especial
· Un tresor dins la muntanya
· Un viatge fora forat. Entre el Delta i les 

Columbretes
· Una casa diferent
· Una casa distinta
· Una història amb sol i ombres
· Úter

V
· Versos blancs 
· Versos de colors
· Versos y trazos, teta y abrazos
· Viaje alrededor de 750 palabras
· Viatge al país de Tombatossals
· Viatge per l’Ebre. Setembre de 1849
· Vida de la gente del mar. Benicarló (1930-1970)
· Vinaròs
· Visions del paisatge de les Terres de l’Ebre
· Vitis vinifera cataloniae. Relats eròtics per a 

amants del vi.
· Vivències ebrenques
· Vocabulari de Catí. Festes i costums
· Vocabulari de cruïlla (dos volums)
· Voràgine

X
· Xarxa prima
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onada@onadaedicions.com • 964 47 46 41• Plaça de l’Ajuntament, 3 • 12580 Benicarló
Distribució: Nus de Llibres (Catalunya i Illes Balears)  TEL. 902 885 772 | FAX. 936 730 473 | comercial@nusdellibres.com  

Gea Llibres SL (País Valencià) TEL. 961665256-57 | FAX 961665249 | gea@delibros.es

Un projecte cultural per a un territori

Onada Edicions som una editorial arrelada al Maestrat, els Ports i les Terres de l’Ebre. Les 
nostres propostes passen per aprofundir en el coneixement del ric patrimoni cultural 
i natural de les nostres comarques; així com dotar-les d’un projecte cultural que les 
represente i les promocione arreu, dins i fora del territori catalanoparlant. A més, tenim 
un compromís amb el país, la literatura i la cultura en català. Per això, també publiquem 
obres narratives, poètiques, teatrals, assagístiques… dels nostres millors escriptors i 
escriptores.

Tenim com a objectius:

• Ser un eix cultural de primer ordre a les nostres terres.
• Apostar pels nostres autors i autores, novells i consagrats.
• El compromís amb el territori, la societat i la llengua.
• Promocionar l’hàbit de la lectura en totes les edats.
• Difondre les noves creacions literàries.
• Promoure el coneixement del nostre patrimoni social, cultural i natural.
• Col·laborar en altres iniciatives culturals.

www.facebook.com/onadaedicions

@onadaedicions
Onada Edicions col·labora amb Escola Valenciana


