
Primavera-estiu 
23

Il·
lu

st
ra

ci
ó 

de
 la

 c
ob

er
ta

 d
e 

D
ot

ze
, l

a 
no

va
 n

ov
el

·la
 d

e 
Vi

ce
nt

 U
só



Dotze
Vicent Usó
978-84-1358-421-8
168 pàg. / 20,95 €
Col·lecció «L’Eclèctica»

Una mestra jubilada, 
reclosa al seu pis al poble 
de la Vila, repassa la 
seua vida quan un crit 
esfereïdor al pis del costat 
trenca la monotonia.

D’un silenci antic i molt llarg
Urbà Lozano
978-84-1358-492-8
272 pàg. / 20,95 €
Col·lecció «L’Eclèctica»
Premi Antoni bru d’elx

Una crònica de dues 
nissagues d’Alginet marcades 
profundament per la Guerra 
Civil. Una novel·la que recorre el 
segle XX fins a arribar als nostres 
dies, resseguint els passos de 
dues famílies marcades per les 
seqüeles d’uns esdeveniments 
cabdals.

Cremareu aquesta carta
Tomàs Llopis
978-84-1358-481-2
184 pàg. / 20,95 €
Col·lecció «L’Eclèctica»
Premi de noVel·lA ciutAt 
d’AlzirA 2022

L’obra ens acosta a la revolta 
de les Germanies a través 
d’una dona que ens permet 
rememorar els fets i viure’ls per 
mitjà de la seua experiència 
i mirada crítica, no sempre 
en consonància amb allò que 
succeeix.

Les males dones
Marilar Aleixandre
978-84-1358-469-0
232 pàg. / 20,95 €
Col·lecció «L’Eclèctica»
Premi nAcionAl de literAturA 
2022

A través d’aquestes pàgines 
assistim a un dur i apassionant 
viatge pel tram final del segle 
XIX. Una novel·la intensa però 
necessària sobre la misogínia 
imperant protagonitzada per 
Sisca, Concepción Arenal i Juana 
de Vega.

Quatre dies de març
Salvador Balcells
978-84-1358-468-3
208 pàg. / 20,95 €
Col·lecció «L’Eclèctica»
Premi noVel·lA i fAlles ciutAt 
de cullerA

La fallera major s’ha despertat 
emmanillada i emmordassada. 
Qui voldria segrestar-la abans 
de començar les Falles? Un cas 
per al sergent Emili Espinosa.

Les puces
Manel Hurtado
978-84-1358-485-0
248 pàg. / 20,95 €
Col·lecció «L’Eclèctica»
Premi isAbel de VillenA

La cultura tindrà un paper 
cabdal en la millora social i vital 
d’uns personatges que tractaran 
amb Teodor Llorente, Constantí 
Llombart o Manuela Agnés 
Rausell.

Si un dia oblide recordar
Ivan Carbonell Iglesias
978-84-1358-478-2
256 pàg. / 20,95 €
Col·lecció «L’Eclèctica»
Premi nArrAtiVA blAi bellVer 
de xàtiVA

Evian Cardona recorda el viatge 
que va fer a Irlanda en la seua 
joventut i que va suposar el 
començament de la seua dèria 
per Oxford. Una novel·la sobre 
obsessions literàries, sobre 
amors mai realitzats, sobre 
viatges i sobre el passat.

«Perquè aquesta, com els anteriors 
llibres d’Usó, és una novel·la que es 
devora, que ens demana a crits que 
no n’aturem la lectura i continuem 
passant pàgines»

Violeta tena, periodista



Plaers
Anna Rubio Fandos
978-84-1358-495-9
144 pàg. / 20,95 €
Col·lecció «L’Eclèctica»
Premi de literAturA eròticA

En Plaers, l’autora ofereix un 
total de díhuit contes eròtics 
que expliquen diferents històries 
versemblants i plausibles de 
l’àmbit més privat de la vida de 
les persones: el sexual.

El bou de foc
Joan F. Mira
978-84-1358-369-3
208 pàg. / 12,95 €
Col·lecció «Els Nostres Autors»

Recuperem El bou de foc, la 
primera obra de narrativa 
publicada per Joan Francesc 
Mira, l’any 1974. El llibre parla 
d’herències i de problemes del 
passat que acabaran marcant el 
futur del protagonista.

Buit de mi
Sònia Alejo
978-84-1358-484-3
104 pàg. / 11,95 €
Col·lecció «Bromera Teatre»
Premi eduArd escAlAnte

Un poemari que indaga les 
conseqüències de la mort per 
a les persones que es queden 
i el buit que resta quan algú 
desapareix, ben difícil d’omplir. 

L’Acadèmia dels Prodigis
Manuel Molins
978-84-1358-419-5
136 pàg. / 11,95 €
Col·lecció «Bromera Teatre»

Una obra agosarada sobre el 
Segle d’Or que combina els 
elements de la millor intriga amb 
una reflexió sobre el sentit del 
temps i de la història.

Carn humana
Josep Julien
978-84-1358-475-1
88 pàg. / 11,95 €
Col·lecció «Bromera Teatre»

Premi teAtre PAlAncA i rocA

Carn humana és una obra per a 
riure, però, al mateix temps, que 
ens obliga a reflexionar sobre la 
paternitat i les expectatives que 
es tenen sobre els infants.

El gran món
Pierre Lemaitre
978-84-1358-417-1
568 pàg. / 24 €
Col·lecció «L’Eclèctica»

Torna el millor Lemaitre amb una novel·la històrica, 
atractiva i absorbent.
Una saga familiar que ens transporta de Beirut 
a Saigon passant per París i que ens mostra la 
sensibilitat de l’escriptor francés a l’hora de contar 
històries.

Les singularitats
John Banville
978-84-1358-422-5
320 pàg. / 20,90 €
Col·lecció «L’Eclèctica»

Una novel·la lúdica i polièdrica 
sobre la nostàlgia, la teoria 
quàntica, la vida i la mort a 
partir del personatge de Freddie 
Montgomery.



Flush. Biografia d’un gos
Virginia Woolf
978-84-1358-502-4
216 pàg. / 11,95 €
Col·lecció «A la Lluna de València»

Escrita com la biografia del gos 
de la poeta Elisabeth Barrett, ens 
permet una lectura de l’època 
victoriana crítica però molt 
original, dotada de grans dosis 
d’humor.

La cendroseta invisible
Josep Antoni Fluixà
978-84-1358-374-7
240 pàg. / 14,95 €
Col·lecció «Didàctiques»

Un estudi sobre literatura infantil 
i juvenil valenciana a càrrec de 
Josep Antoni Fluixà, especialista i 
reconegut escriptor de llibres per 
a infants i joves.

Terra tremolosa de mi
Josep Manuel Agulló i Pastor
978-84-1358-493-5
112 pàg. / 16,5 €
Col·lecció «Bromera Poesia»
Premi festA d’elx

Un repàs de la vida quotidiana 
de l’autor que passa per Elx, 
Alacant, Santa Pola, Guardamar, 
Londres, París i Brussel·les, i que 
ens acosta als sons d’animals 
com les raboses, els grills, els 
ànecs i els cignes.

A colps
Francesc Pastor
978-84-1358-483-6
72 pàg. / 16,5 €
Col·lecció «Bromera Poesia»
Premi ibn HAfAjA de PoesiA

A través de l’estructura formal 
del sonet amb versos blancs, 
aquest poemari reprén un 
itinerari vital iniciat fa temps del 
qual sorgeixen un bon grapat 
d’imatges que arriben, a colps, a 
la consciència present de l’autor. 

Afrau
Eloi Creus Casassas
978-84-1358-479-9
56 pàg. / 16,5 €
Col·lecció «Bromera Poesia»
Premi de PoesiA ibn HAzm de 
xàtiVA

Un llibre de poemes que 
connectarà amb l’essència 
original del lector i que barreja 
la transformació i la tendresa 
individuals i col·lectives.

Arran de gel
Marc Granell
978-84-1358-471-3
72 pàg. / 16,5 €
Col·lecció «Bromera Poesia»

Marc Granell ens ofereix Arran de gel, un poemari 
punyent que aprofundeix en els temes que han 
marcat la seua obra.

La fam tendra
Josep Lluís Roig
978-84-1358-486-7
72 pàg. / 16,5 €
Col·lecció «Bromera Poesia»
Premi mAriA beneyto

Un poemari que recombina 
els hemistiquis com qui fa un 
trencaclosques i que recorda els 
decasíl·labs d’Ausiàs March. Roig 
manté la veu poètica directa i 
senzilla que caracteritza la seua 
poesia. 

MARC 
GRANELL 

FA 70 ANYS



Cinturó de sang
Rosa Sanchis i Caudet
978-84-1358-480-5
272 pàg. / 10,95 €
Col·lecció «Esguard»
Premi extrAordinAri de nArrAtiVA 
juVenil AlzirA cAPitAl culturAl 
VAlenciAnA

Una novel·la històrica en què 
Isabel de Villena, Jaume Roig o 
Francesc Eiximenis apareixen 
involucrats en una trama 
criminal al cor de la València 
medieval.

Emergència climàtica
Andreu Escrivà
978-84-1358-503-1
216 pàg. / 10,95 €
Col·lecció «El Nord»

Amb un llenguatge senzill, 
l’expert en medi ambient Andreu 
Escrivà ens explica tot el que 
cal saber sobre el canvi climàtic. 
Un text pensat per a lectors i 
lectores adolescents però també 
adults.

Ombres de pólvora
Jesús Cortés
978-84-1358-487-4
320 pàg. / 12,95 €
Col·lecció «Esfera»

El rapte d’un xiquet de bolquers 
posa Sam Coffin i Sarah Bailey 
darrere de la pista d’un lladre 
amb ideals revolucionaris decidit 
a dur a terme un atemptat 
terrorista al cor de Londres.

La rebel·lió dels vianants
Aitana Guia
978-84-1358-482-9
456 pàg. / 22,95 €
Col·lecció «Textures»
Premi d’AssAig mAncomunitAt de lA riberA AltA

Un assaig d’actualitat rigorós i suggeridor, que ens situa 
en els orígens de la lluita ciutadana del que ha 
esdevingut un dels millors parcs urbans d’Europa, el 
Jardí del riu Túria de València.

Són els nostres amos i 
nosaltres els seus esclaus
José Ramón Alonso
978-84-1358-508-6
216 pàg. / 20,95 €
Col·lecció «Sense Fronteres»
Premi diVulgAció PlcA

El llibre parla de bacteris, 
protozous, virus, fongs… que 
són capaços de manipular la 
vida, i planteja enfocaments 
diferents per a entendre moltes 
malalties i nous tractaments.

In corpore sano
Vicent Sanhermelando
978-84-1358-362-4
176 pàg. / 10,5 €
Col·lecció «Espurna»

Una novel·la juvenil que tracta 
de la importància de la salut 
física i mental. Amb bona 
cosa d’humor i una mirada 
tendra, el llibre recorrerà 
camins imprevistos que ens 
parlaran d’amor, de joventut, de 
diferències culturals i del perill 
de caure en el culte al cos.

35 ANYS DEL JARDÍ DEL 
TÚRIA



Sèries LIJ il·lustrades

Missió Cleopatra 
Jacobo Feijóo
Il·l. Martín Rodríguez
978-84-1358-497-3
144 pàg. / 11,95 €
Col·lecció «Agència Kronos»

Superherois
Jesús Cortés
Il·l. Oriol Malet
978-84-1358-375-4
104 pàg. / 10,95 €
Col·lecció «Els 4 Sherlocks»

La cinquena aventura dels Sherlocks. Ara han 
de descobrir qui ha furtat uns cromos molt 
valuosos a uns companys de classe!

El cas dels calcetins 
desapareguts
Jacobo Feijóo
Il·l. Martín Rodríguez
978-84-1358-467-6
112 pàg. / 11,95 €
Col·lecció «La Tira»

Bruna la bruixa i el 
tresor dels gambosins
Pasqual Alapont
Il·l. Viv Campbell
978-84-1358-500-0
56 pàg. / 11,95 €
Col·lecció «La Tira»

Tornen les aventures de 
Bruna la bruixa i del seu 
amic Miquel. En aquesta 
ocasió, el donyet Fals els 
acompanyarà a l’escola 
i els ficarà en embolics 
ben divertits mentre es 
plantegen una recerca del 
tresor.

Els Robotots al jardí de 
les Hespèrides 
Oriol Canosa
Il·l. Jordi Sunyer
978-84-1358-491-1
144 pàg. / 11,95 €
Col·lecció «La Tira»

Una vesprada que semblava 
avorrida acaba desembocant 
en una nova missió! Ajuda 
Carmilla, la vampira influencer, 
i els seus amics a resoldre 
el misteri dels lladres dels 
calcetins!

La nova missió de l’Agència Kronos passa en l’Antic Egipte, 
en la cort de la faraona més coneguda de la història: 
Cleopatra. Endinsa’t en l’aventura i decideix el camí a seguir 
per a resoldre el misteri al voltant d’aquesta enigmàtica 
figura.

La tercera missió dels Robotots: anar al 
planeta-jardí Hespèrides i agafar una poma d’or 
d’un valor incalculable. Però hi ha un xicotet 
obstacle: el guardià del jardí és Ladó, un drac 
de cent caps.



Sèries LIJ il·lustrades
PÒSTER 

A L’INTERIOR

Què és això de l’amor, Minimoni?
Rocio Bonilla
978-84-1358-470-6
32 pàg. / 16,95 €

El monstre de l’armari 
s’ha enamorat!
Antoine Dole
Il·l. Bruno Salamone
978-84-1358-423-2
32 pàg. / 16,95 €
Col·lecció «Àlbums 
Il·lustrats»

El monstre de l’armari 
s’ha enamorat. El cor li 
batega a mil per hora i 
s’ha tornat presumit. No 
sembla ell!

Refugiats
Ilan Brenman
Il·l. Guilherme Karsten
978-84-1358-496-6
24 pàg. / 16,95 €
Col·lecció «Albums 
Il·lustrats»

Acompanyem l’exili 
de diverses famílies 
per l’Egipte faraònic, 
Constantinoble o Europa, 
una història antiga i 
alhora molt actual.

Im-perfecte
Zuriñe Aguirre
978-84-1358-424-9
32 pàg. / 16,95 €
Col·lecció «Àlbums 
Il·lustrats»
Premi AlgAr d’àlbum 
il·lustrAt

Una al·legoria que ens 
mostra que tots som 
imperfectes perquè tots 
som diferents.

El bram
Eoin McLaughlin
Il·l. Polly Dunbar
978-84-1358-416-4
32 pàg. / 16,95 €
Col·lecció «Àlbums 
Il·lustrats»

Tornen la Tortuga i 
l’Eriçó amb un nou 
conte sobre l’amistat 
i l’empatia.

Col·lecció «Àlbums Il·lustrats»

A vegades, Minimoni no entén la gent major. Què és això de l’amor? Al llarg d’una 
sèrie de situacions, la xiqueta dona respostes enginyoses, divertides, tendres i 
ocurrents a aquesta pregunta.



L’hora del bany!
Rocio Bonilla
978-84-1358-426-3
20 pàg. / 10,95 €
Col·lecció «Llibres de Cartó»

Els animals (menuts) també es 
tiren pets
Ilan Brenman
Il·l. Ionit Zilberman
978-84-1358-368-6
20 pàg. / 12,95 €
Col·lecció «Llibres de Cartó»

Laura pregunta a son pare si els 
animals menuts també es tiren 
pets. Sí, i poden ser molt pudents!

Els secrets de la Lluna
Ricardo Alcántara
Il·l. Montse Tobella
Maj.: 978-84-1358-489-8
Maj. + llig.: 978-84-1358-490-4
24 pàg. / 9,3 €
Col·lecció «Berta i Blai»

Berta i Blai es volen quedar desperts 
tota la nit per a saber on s’amaga 
la Lluna quan es fa de dia. Els 
acompanyes?

Els tres mosqueters
Alexandre Dumas
Il·l. Agustín Comotto
978-84-1358-498-0
24 pàg. / 7,5 €
Col·lecció «Miniclàssics»

Un clàssic en què els mosqueters 
viuran aventures d’allò més 
emocionants.

Anem al museu
Gemma Armengol
Il·l. Òscar Julve
978-84-1358-494-2
24 pàg. / 7,2 €
Col·lecció «Els Animals del Jardí»

La marieta Antonieta vol dibuixar la 
mosca Frida, però no li ix bé. Frida, que 
és una gran pintora, li assegura que 
ella també hi pot aprendre i li proposa 
visitar el museu de pintura.

És l’hora del bany i 
Babymoni es prepara. 
Què necessitarà? 
Aprén amb Babymoni 
com llavar-se bé i... a 
jugar!

Altres 
títols de la 
col·lecció



Què amaguen els camps?
Belén Balaguer
Il·l. Marc Bou
978-84-1358-488-1
144 pàg. / 9,5 €
Col·lecció «El Micalet Galàctic»
Premi Vicent silVestre

Marc, Salima i la seua la colla 
faran tots els possibles per 
a preservar el lloc on viuen. 
L’obra ens posa davant de 
les contradiccions que, a 
vegades, genera la implantació 
desordenada de fonts d’energia 
renovable.

Merrick. L’home elefant
Emili Chaqués
Il·l. Javier Lacosta Llácer
978-84-1358-474-4
144 pàg. / 10,5 €
Col·lecció «Micalet Teatre»
Premi escAlAnte de teAtre 
infAntil

A causa de les seues deformitats 
físiques, Joseph Merrick va 
ser el primer cas documentat 
d’assetjament de la història. Una 
obra teatral basada en la seua 
vida plena d’humanitat.

Nit d’encanteris
Teresa Broseta
Il·l. Toni Cabo
978-84-1358-420-1
104 pàg. / 10,5€
Col·lecció «Micalet Teatre»

L’aventura màgica de dos germans 
que, deixant-se portar per la 
curiositat, es posaran en perill en 
mans d’unes bruixes i un bruixot 
malèfics, o no...

Bookland
Jesús Cortés
Il·l. Francesc Santana
978-84-1358-425-6
160 pàg. / 9,95 €
Col·lecció «El Micalet Galàctic»

Una novel·la que ens adverteix 
del futur que ens espera si ens 
deixem portar per l’evolució 
tecnològica i desatenem les 
necessitats del món natural.

Poemes amb llum de dia
Maria Dolors Pellicer
Il·l. Gisela Navarro
978-84-1358-454-6
64 pàg. / 9,5 €
Col·lecció «El Micalet Galàctic»

Un conjunt de poemes infantils 
que ens conviden a gaudir de 
la llum del sol, de l’aire lliure i 
de les ones de la mar.

Mon pare és un carranc
Cristina Oleby
Il·l. Roger Simó
978-84-1358-501-7
64 pàg. / 9,5 €
Col·lecció «El Micalet Galàctic»

Un xiquet juga a la platja tranquil 
quan s’adona que son pare s’ha 
convertit en un carranc: ulls que 
sobreeixen, pinces i closca roja. 
Com s’ho farà ara per a jugar 
amb ell?
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Què és la Unió Europea?
Pedro Riera
Il·l. El Rubencio
978-84-1358-499-7
64 pàg. / 16,95 €
Col·lecció «Descobrint el Món»

Un viatge divertit i respectuós 
pel projecte europeu. Un llibre 
divulgatiu que ens explica en 
què consisteix la Unió Europea, 
quines institucions la formen, 
quines implicacions té per a la 
població...

Extintopèdia
Serenella Quarello
Il·l. Alessio Alcini
978-84-1358-466-9
56 pàg. / 17,95 €
Col·lecció «Descobrint el Món»

Un viatge per a descobrir els 
animals que ja no existeixen 
i els que estan en risc de 
desaparéixer. Per a comprendre 
què podem fer si no volem 
perdre un trosset de vida.

De la Terra a l’espai
Pavla Hanáčková
Il·l. Diarmuid Ó Catháin
978-84-1358-321-1
20 pàg. / 15,95 €
Col·lecció «Descobrint el Món»

T’interessa l’espai? T’agradaria conéixer 
quins objectes i màquines creats pels 
éssers humans suren per aquesta 
immensitat? Un àlbum il·lustrat per a 
aprendre sobre coets, viatges espacials i 
el mateix espai.

Amb la col·laboració de:

Experimentem! La química de les coses que fan ois 
978-84-1358-476-8
Experimentem! La màgia de la llum
978-84-1358-477-5
Fosforo
Il·l. Rossella Trionfetti
48 pàg. / 14,95 €
Col·lecció «Descobrint el Món»

La sèrie «Experimentem!» creix amb dos títols més. 
Aquesta vegada, els experiments seran sobre la 
química i la llum. 


