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Títol: La frontera

Autoria: Josep Franco

Col·lecció: L’Eclèctica

Edat: a partir de 16 anys

Rústega / 15 x 23,2 cm

312 pàg. / 20,95 €

Novel·la històrica ambientada en l’època
de la reconquesta de Jaume I. L’obra
narra la història de Mateu de Bel, un
pastoret dels monjos de l’abadia de
Benifassà, que acaba sent un dels
juristes més valorats de València. No
obstant això, acabarà els seus dies en
soledat al monestir de Santa Maria de la
Valldigna.

Torna Josep Franco, un dels mestres
de la narrativa històrica actual

Premi Isabel de Villena de Narrativa de
l’Ajuntament de València

Més de Josep Franco en L’Eclèctica:

Fira del
llibre de
València



Títol: El món de cada dia i altres
restriccions mentals

Autoria: Joan Fuster

Col·lecció: Els nostres autors

Edat: a partir de 16 anys

Rústega / 13 x 20,5 cm

136 pàg. / 12,95 €

Recull d’articles publicats en la secció
«Restriccions mentals» de la revista Serra
d’Or. La primera part, titulada «El món
de cada dia», aparegué com a llibre dins
del volum quart de l’obra completa que
Joan Fuster publicà en vida, però no
s’havia publicat mai com a llibre solt. El
complementen una sèrie d’articles de la
mateixa secció, escollits per Josep Antoni
Fluixà, responsable de l’edició.

Un redescobriment del millor Fuster
en el centenari del seu naixement

Comencem la cel·lebració de l’any Fuster

Més Fuster en Bromera:

Fira del
llibre de
València



Títol: Franz i Marion

Autoria: Marta Moreno Pizarro

Col·lecció: Bromera Teatre

Edat: a partir de 16 anys

Rústega / 13 x 20,5 cm 

136 pàg. / 10,95 €

XVI Premi de Teatre Palanca i Roca

Com en un joc d’espills, aquesta obra
s’ambienta a Amsterdam en dos plans
temporals. Durant la Segona Guerra
Mundial, Franz i Marion, antics companys
d’escola, s’enfronten a una situació
extrema. Ell treballa en el registre on ella
inscriurà com a pròpia una xiqueta jueva,
per a salvar-la de la persecució nazi. En
una situació límit, el secret esdevindrà una
qüestió de vida o mort. L’altre pla
temporal ens porta a l’actualitat, quan un
altre Franz i una jove periodista, Eri,
conversen sobre la memòria familiar i
s’enfronten als dilemes que van
experimentar els seus avantpassats.

Basada en fets reals

Altres títols guardonats: Fira del 
llibre de 
Castelló



Títol: Ella i màquina

Autoria: Sergi Belbel

Col·lecció: Bromera Teatre

Edat: a partir de 16 anys

Rústega / 13 x 20,5 cm

80 pàg. / 11,95 €

Ella és una dona de mitjana edat, amb les
mateixes preocupacions i inquietuds que
qualsevol de nosaltres. En cada acte,
assistim a un diàleg de la protagonista
amb la gent del seu entorn i, a poc a poc,
l’obra es desclou com una panoràmica de
la societat contemporània: la relació amb
la parella, amb els fills adolescents, amb
els pares que es fan grans… I fins i tot
amb màquina, la qual prendrà la paraula
en un final tan inesperat com irònic.

Premi Eduard Escalante de Teatre de
l’Ajuntament de València

Altres títols guardonats:



Títol: Bestiari

Autoria: Vicent Pardo

Col·lecció: Textures

Edat: a partir de 16 anys

Rústega / 15 x 23,2 cm

168 pàg. / 21,95 €

XXIII Premi d’Assaig de la
Mancomunitat de la Ribera Alta 

Els animals formen i sempre han format
part de la vida dels humans: en llibres, en
peluixos, en pel·lícules, en cançons... És
moment de donar-los el seu lloc
merescut. 
Amb un bon grapat de referències
literàries, Vicent Pardo fa una barreja
d’humor i vivències personals amb els
animals. A més, inclou criatures
inventades dins del seu particular bestiari,
però sempre posicionant-se com un igual
respecte a elles. 

Un assaig d’amor i respecte pels
animals

Altres títols guardonats:



Poemari compost per 30 poesies que
parlen de l’horta, del pas del temps, de
l’amor, de la mort, de l’oblit i del dol. Es
tracta d’una barreja de versos de
diferents temàtiques, com adverteix el
títol, Ultramarins, una tenda que ven tot
tipus de queviures. 

Premi Maria Beneyto Ciutat de
València

Títol: Ultramarins

Autoria: Eduard Marco

Col·lecció: Bromera Poesia

Edat: a partir de 16 anys

Rústega / 15 x23,2 cm

64 pàg. / 16,2 €

Altres títols guardonats:



Títol: Geòrgiques

Autoria: Pasqual Mas

Col·lecció: Bromera Poesia

Edat: a partir de 16 anys

Rústega / 15 x 23,2 cm

72 pàg. / 16,2 €

Poemari compost per 35 poesies que
parlen del present, del futur, de l’amor i
de la mort. A més, l’obra està plena de
citacions literàries al principi de molts
dels poemes i en un apèndix final
anomenat ‘Racó del torsimany’. 

XVI Premi de Poesia Ibn Hafaja

Altres títols guardonats:



Títol: Les línies de diàleg

Autoria: Fani Grande

Col·lecció: El Nord

Edat: a partir de 14 anys

Rústega / 13 x 20,5 cm

176 pàg. / 10,95 €

L’obra està composta per una sèrie de
textos literaris a partir dels quals, amb
unes orientacions explícites, es pot
obrir el debat sobre diferents
temàtiques. Un llibre que dona peu al
debat sobre els aspectes de la vida que
generen discrepàncies. 

Educació, feminisme, bullying,
coronavirus, xarxes socials

Fira del
llibre de
València

Fani Grande és una de les formadores de
la lliga de debats de la Xarxa Vives

Últims llibres publicats de l'autora:



Títol: La guerra dels mons

Autoria: H. G. Wells

Col·lecció: A la lluna de València

Edat: a partir de 14 anys

Rústega / 13 x 20,5 cm

336 pàg. / 10,2 €

Mentre els éssers humans no es
qüestionaven l’existència de la vida en
altres planetes, a Mart els marcians
preparaven un atac al planeta Terra.
Una reedició d’un clàssic que no passa
de moda.

Afegim al nostre catàleg un dels
principals clàssics de ciència-ficció

Títol: Llibre dels desheretats

Autoria: Enric Lluch

Col·lecció: Esguard

Edat: a partir de 14 anys

Rústega / 13 x 20,5 cm

152 pàg. / 10,95 €

Novel·la històrica que aporta un punt de
vista diferent sobre la Revolta de les
Germanies. Se centra en la història
d’una família morisca per a explicar els
esdeveniments ocorreguts al Regne de
València durant aquest període històric
tan convuls.

Moviments socials, crisi econòmica i
intransigències de l’Església



Títol: Abril a casa

Autoria: Àfrica Hurtado

Il·lustració: Isaac Bosch

Col·lecció: Micalet Teatre

Edat: a partir de 10 anys

Rústega/ 13 x 20,5 cm

120 pàg. / 10,2€

És 14 de març de 2020. Inici del
confinament pel coronavirus. Abril té
nou anys i no pot imaginar el que viurà
a partir d’aquest moment. Decideix fer-
se amiga de la seua veïna, i comencen la
seua relació a través de cartes que es
deixen a les bústies.

Premi de Teatre Infantil Escalante
2020 

Últims llibres de la col·lecció:



Títol: Mariola i la botiga de la font

Autoria: Maria Josepa Payà

Il·lustració: Jesús Huguet

Col·lecció: El Micalet Galàctic

Edat: a partir de 10 anys

Rústega / 13 x 20,5 cm

120 pàg. / 9,2 €

La mare ha enviat Mariola a comprar
arròs, ous i cireres a la botiga de la
font. Quina sorpresa s’endú quan veu
un cartell que diu que la tancaran! Això
no pot ser! Els xiquets i les xiquetes del
poble reuniran tots els seus esforços
per a mantindre obert l’establiment i
apostar així per la solidaritat del veïnat
i el futur del comerç local.

Premi de Narrativa Infantil Vicent
Silvestre en els PLCA 2021

Títol: Posa un emoji al poema

Autoria: Fina Girbés

Il·lustració: Cèsar Barceló

Col·lecció: El Micalet Galàctic

Edat: a partir de 8 anys

Rústega / 13 x 20,5 cm

64 pàg. / 9,2 €

Es tracta d’un poemari amable,
dinàmic i diferent compost per 29
divertides poesies, cada una
d’aquestes vinculada a una emoticona
diferent. Tots els poemes parlen sobre
aspectes de la vida diària.

Un poemari diferent, dinàmic i molt
lligat a l’actualitat



Títol: Un mur amb un forat

Autoria: Enric Lluch

Il·lustració: Roser Argemí

Col·lecció: La bicicleta groga

Edat: a partir de 8 anys 

Rústega / 13 x20,5 cm

112 pàg. / 9,2 €

Jan i els seus amics viuen en un poble
envoltat per un mur, que no poden
travessar per ordre dels adults. Marian
també viu en un lloc on els habitants no
es poden acostar al mur que els separa
de la població veïna. Els camins de tots
es creuaran i, junts, desafiaran els
prejudicis sobre aquells a qui alguns
consideren estrangers.

Una novel·la d’un dels millors autors
de la literatura infantil

Una reflexió sobre com la mirada infantil
ens ajuda a trencar barreres i construir un
món més just i solidari

Últims llibres publicats a Tàndem:



Títol: Joan Fuster. Converses inacabades

Autoria: Antoni Mollà

Col·lecció: Tàndem de la memòria

Edat: a partir de 16 anys 

Rústega / 14,5 x 20 cm

142 pàg. / 17 €

El darrer Fuster. Un repàs per la vida i
l’obra –oral i escrita– del millor assagista
valencià de tots els temps. Però també,
una mirada escèptica, sarcàstica i
punyent com sempre, al moment
històric que li va tocar viure a l’autor de
Sueca. El llibre tracta diferents
temàtiques com la literatura, la seua
faceta com a activista cultural i la política
en totes les seues dimensions.

Recordem Fuster en el centenari del
seu naixement

Fira del
llibre de
València



Els imprescindibles de 
Joan Fuster



DIA DE LA LIJ

2 d’abril



LA COLLA DELS 11

MISSIÓ DRAKAR

COSES QUE NO ES VEUEN A SIMPLE VISTA

VOLS UN CARAMEL? DE LLIMA O DE MEL?

UNA CARTA

El Sr. Gat es pensava que no el volia
ningú, fins que un dia va canviar la por
i la desconfiança per la voluntat
d’ajudar i comprendre els altres.

Una al·legoria sobre la falsa
sensació de seguretat que dona

pertànyer a un grup d’assetjadors

Una història tendra sobre
l’empatia i les relacions familiars

L’Agència Kronos et necessita de
nou. Sospiten que els vikings foren

els primers que van xafar el nou
continent. T’atreveixes a

descobrir-ho?

Un llibre per als (primers) lectors
més curiosos que volen descobrir
aquelles coses que queden fora de
l’abast de l’ull humà

https://www.youtube.com/watch?v=tn4NULVlT_Y
https://bromera.com/educacio/albums-illustrats/8602-una-carta-9788413582610.html
https://bromera.com/educacio/albums-illustrats/8585-la-colla-dels-11-9788413582627.html
https://bromera.com/publicacions/el-micalet-galactic/8563-vols-un-caramel-de-llima-o-de-mel-9788413582689.html
https://bromera.com/publicacions/agencia-kronos-tu-decideixes-la-historia/8550-missio-drakar-9788413582597.html
https://bromera.com/publicacions/descobrint-el-mon/8613-coses-que-no-es-veuen-a-simple-vista-9788413582818.html
https://youtu.be/wIv96YSu_nM


Troba més informació sobre les
nostres novetats en:

llibreries.bromera.com
 


