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Diccionari De la rima
FRANCESC FERRER PASTOR

«Ferrer Pastor dóna més del que promet el títol 
de l’obra, no s’ha limitat a exposar un repertori 
de consonàncies, sinó que ha confeccionat un 
autèntic diccionari de tots els mots de la llen-
gua d’ús literari, que hi figuren definits en les 
seues diverses accepcions i la corresponent 
traducció castellana, tot i concedint-ne la degu-
da prioritat a la més acostada semànticament 
al lexema originari. 
Un llibre valuós per a qualsevol lector, fruit de 
molts anys de treball rigorós.»

Sanchis Guarner, 1980

Format: 12x17 cm.
Pàgs. 1.632
PVP: 24 euros
ISBN: 84-88578-03-2

Nivell: Adults
2ª Edició
Format: 14x20 cm.
Pàgs. 1.092 i 768 
Volums: 2
PVP: 150 �.
ISBN: 84-300-2455-7
ISBN: 84-300-4433-7

Diccionari De la rima
NOVA EDICIÓ - FRANCESC FERRER PASTOR

enguany celebrem el 54 aniversari de 
l'edició del Diccionari de la rima de 
Francesc Ferrer Pastor. a més rebé 
el reconeixement de l'ajuntament de 
València el 1957 per l'esforç editorial 
(1956), lo rat Penat també oferí un 
homenatge a l'autor de mans del pre-
sident i claustre de professors.

Francesc Ferrer escrivà,  2010

Nivell: Adults
3ª Edició 
Format: 16x21 cm.
Pàgs. 1,798
Volums: 2
PVP: 250 �.
ISBN: 84-300-2455-7
         978-84-92768-07-3
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VocabUlari 
CASTELLÀ-VALENCIÀ I VALENCIÀ-CASTELLÀ

FRANCESC FERRER PASTOR

«l'obra de depuració i fixació de la llengua es-
crita ha estat una tasca que ens hem imposat 
des de fa alguns anys i la millora d'aquesta ja 
s'ha fet ben palesa. Una vegada més, aquesta 
obra de consulta és a la vostra disposició per 
a resoldre, en un moment de dubte, les dificul-
tats ortogràfiques. S'han inclòs unes normes 
senzilles d'ortografia.»

Francesc Ferrer Pastor Nivell: Joves i adults
Format: 10 x 14 cm.
Pàgs. 1.088

Diccionari Valencià eScolar
VALENCIÀ-CASTELLÀ I CASTELLÀ-VALENCIÀ

FRANCESC FERRER PASTOR

«escoltar, llegir i fer-ne inventari; matisar, defi-
nir i redactar paperetes a milers per a sintetit-
zar-les tot seguit; ordenar-les i revisar-les; es-
tudiar les variants per a triar la que més d'acord 
es troba estructuralment en el geni de la nostra 
llengua; són tasques que sols són capaços de 
fer els qui com Francesc Ferrer Pastor treballa-
ren fins a l'obsessió per una causa, com és el 
redreçament cultural del nostre poble.»

Josep Giner i marco

Col·leCCió DiCCionaris

Nivell: Joves i adults
Format: 12x17 cm.
Págs.1.632

Diccionari General
FRANCESC FERRER PASTOR

«el Diccionari general representa el major 
esforç lexicogràfic fet al País Valencià des de 
la tercera edició del Diccio nario valenciano-
castel lano (València, 1887) de Josep escrig 
i martínez, i és, sens dubte, el més solvent i 
complet de tots els temps. 
amb aquesta obra, Francesc Ferrer Pastor cul-
mina el treball intel·lectual de tota una vida i 
col·loca el seu nom dignament al costat dels 
més destacats lexicògrafs valencians.»

antonio Ferrando, 1985

Edició coberta de cartó
5ª Edició
PVP: 24 �.
ISBN: 978-84-88578-03-2

Edició il·lustrada
1ª Edició
PVP: 26 �.
ISBN: 978-84-96545-69-4

Diccionari Valencià eScolar
VALENCIÀ - CASTELLÀ

FRANCESC FERRER PASTOR

aquesta obra ha estat dissenyada i pensada 
per a tot aquell que inicie el camí en la nostra 
llengua. a més, és una eina indispensable de 
consulta per als estudiants, on trobaran totes 
aquelles paraules necessàries per el desen-
volupament de les seues destresses lingüís-
tiques.

Nivell: Joves i adults
Format: 12x17 cm.
Pàgs. 544

Edició coberta de cartó
12ª Edició
PVP: 9,40 �.
ISBN: 978-84-95802-66-8

Edició il·lustrada
2ª Edició
PVP: 10,40 �.
ISBN: 978-84-96545-35-9

Edició coberta de plàstic
11ª Edició
PVP: 11,40 �.
ISBN: 978-84-95802-71-2             

Edició coberta de cartó
26ª Edició
PVP: 11,50 �.
ISBN: 978-84-95802-64-4

Edició il·lustrada
3ª Edició
PVP: 12,50 �.
ISBN: 978-84-96545-33-5 

Edició coberta de plàstic
23ª Edició
PVP: 13,50 �.
ISBN: 978-84-95802-69-9

#  5

Edició coberta de cartó
15ª Edició
PVP: 12,50 �.
ISBN: 978-84-95802-65-1

Edició il·lustrada
3ª Edició
PVP: 13,90 �.
ISBN: 978-84-96545-34-2 

Edició coberta de plàstic
11ª Edició
PVP: 15,40 �.
ISBN: 978-84-95802-70-5

Nivell: Joves i adults
Format: 12x17 cm.
Pàgs. 1.088



6  # 

Col·leCCió DiCCionaris Col·leCCió DiCCionaris

#  7

Diccionari Del l’èxic De leS 
PoeSieS D’aUSiàS march
RAFAEL ALEMANy

els objectius d’aquesta obra són, per una 
part, posar a l’abast dels lectors i dels estu-
diosos del poemari d’ausiàs march una eina 
lexicogràfica que en facilite la comprensió, i, 
per altra, esdevenir una aportació parcial a la 
lexicografia històrica catalanovalenciana, a la 
qual en seguiran d’altres (l’Espill de Jaume 
roig, el Tirant lo Blanc de Joanot martorell, 
etc.), dins d’un projecte més ambiciós con-
sistent en l’elaboració d’un corpus lexicogràfic 
literari general dels escriptors valencians de 
l’edat mitjana.

PerleS De la literatUra 
UniVerSal
VICENTA ADELL CERDÀ

De segur que en alguna ocasió, tu, lector,  hauràs 
volgut recopilar alguna cita, anotant-la en algun 
lloc que més tard s’extravià. l’autora les ha guar-
dades i ara, amb el temps, li han servit per oferir-
te-les a tu tot desitjant que les gaudisques.

coberta de cartó i signatura de tela

Nivell: Joves i adults
Format: 14x20,5 cm.
Pàgs. 144
PVP: 11 �.
ISBN: 84-88578-59-8

recUll De reFranyS
VICENTA ADELL CERDÀ

l’autora ha volgut recollir en aquest llibre re-
franys que van ser, són i seguiran sent; per això 
se sol dir que tots els refranys són vertaders. 
molts d’ells són castellans o nacionalment re-
petits, però són els autènticament valencians 
els que, dits en aquesta llengua, tenen una grà-
cia especial, que perden en ser traduïts.

coberta de cartó i signatura de tela
Nivell: Joves i adults
4ª Edició
Format: 14x20,5 cm.
Pàgs. 144
PVP: 11 �.
ISBN: 84-88578-46-6

Diccionari De reFranyS
FRANCESC FERRER PASTOR

amb aquest diccionari Ferrer Pastor ens ofe-
reix la tasca de tota una vida seguint la seua 
trajectòria de recuperació lingüística.
Un ingent treball que ha donat el fruit d’un dels 
reculls paremiològics més importants en la 
nostra llengua.

Podeu adquirir-lo en preedició
Nivell: Joves i adults
Format: 17,5x24,5 cm.

EN PREPARACIÓ.

Nivell: Adults
Format: 17,5x24,5 cm.
Pàgs. 342
PVP: 30 �.
ISBN: 978-84-96545-87-8
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cUrS De Valencià 
(niVel i i ii)
JOSEP LACREU I 
CUESTA (DIRECCIÓ)

aquest curs de valencià està concebut per-
què puga ser seguit d'una manera còmoda, 
atractiva i útil, ja que va directament als pro-
blemes que planteja l'ús del valencià en una 
sèrie d'ambits socials. així, sense dispersio-
ns ni excessos de coneixements poc útils, el 
lector podrà aconseguir els recursos lingüístics 
necessaris per a llançar-se a parlar i a escriure 
el valencià ràpidament.

cUrS De Valencià
 (3 MALETINS)
JOSEP LACREU I CUESTA (DIRECCIÓ)

aquest curs de valencià està concebut perquè 
puga ser seguit d'una manera còmoda, atrac-
tiva i útil, ja que va directament als problemes 
que planteja l'ús del valencià en una sèrie 
d'àmbits socials.

Recomanats per preparar proves de la Junta Qualificadora. Elemental i mitjà.

I: 1 llibre, 4 vídeos
   • PVP: 30 �.

II: 1 llibre, 8 vídeos
   • PVP: 45 �.

    6 DVD
• PVP: 45 �.

Nivell: Joves i adults
Format: 12x17 cm.

Nivell: Joves i adults
Format: 29,5x21 cm.

Recomanats per preparar proves de la Junta Qualificadora. Elemental i mitjà.

• Llibre 1
   30 unitats
   Pàg: 36
   PVP: 3 �. 
   ISBN: 84-88578-19-9

• Llibre 2
   45 unitats
   Pàgs: 64 
   PVP: 5 �.
   ISBN: 84-88578-29-6
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criteriS linGüíSticS, 2
JOSEP LACREU I CUESTA (DIRECCIÓ)

aquest criteris arrepleguen les solucions que 
ja se segueixen majoritàriament en els usos 
de l'administració autonòmica i pels qui dins 
de la seua activitat han de redactar textos 
normatius. les formes fixades s'han basat en 
l'extensió d'unes determinades convencions 
i en el grau d'acceptació que tenen entre els 
diferents professionals del ram.

Nivell: Joves i adults
Format: 16x22 cm.
Pàgs. 96
PVP: 6 �.
ISBN: 84-88578-23-7
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Nivell: Joves i adults
Format: 16x23,5 cm.
Pàgs. 542
PVP: 27 �.
ISBN: 84-88578-73-3

Nivell: Joves i adults
Format: 16x23,5 cm.
Pàgs. 610
PVP: 30 �.
ISBN: 84-88578-48-2

obra FilolòGica (1931-1991)
JOSEP GINER MARCO
A cura d’Antoni Ferrando i Santi Cortés

Josep Giner i marco ha sigut un dels filòlegs 
més importants del País Valencià, i un dels qui 
major coneixement tenien de la llengua, tant 
des d’un punt de vista diatòpic com diacrònic. 
tanmateix la seua obra no ha estat valorada 
adequadament, degut sobretot al seu des-
coneixement. aquest recull pretén d’omplir 
aquest buit en la mesura possible.

eStUDiS De toPonímia 
Valenciana
JOAN F. MATEU I EMILI CASANOVA

aquest llibre acull més d’una vintena d’articles 
dedicats a l’estudi toponímic del País Valen-
cià, tant des d’un punt de vista sincrònic com 
diacrònic. Sobre tots ells plana la figura de 
l’il·lustre professor Vicenç m. roselló; pro-
fessor a la Universitat de València i principal 
estudiós d’aquest camp al nostre país.

iV col·loqUi D’onomàStica 
Valenciana
EMILI CASANOVA (EDITOR)

aquest llibre recull 86 comunicacions del XXI 
col·loqui General de la Societat d'onomàstica 
(iV d'onomàstica Valenciana).
aquest recull aprofundeix i aporta nova in-
formació sobre temes tan diversos com els 
llinatges, els sobrenoms, la toponímia valen-
ciana, la toponímis i la literatura, etc. Nivell: Joves i adults

Format: 15x21,5 cm.
Pàgs. 1.268
PVP: 29 �.
ISBN: 84-88578-45-8

xxxiV col·loqUi 
General De la Societat 
D’onomàStica
Viii col·loqUi D’onomàStica 
Valenciana
EDICIÓ LLUíS R. VALERO I EMILI CASANOVA

totes estes lliçons de temàtica variada represen-
tativa del camp de l’onomàstica i de metologies 
diverses confluents en un major coneixement i 
instruments per a traçar la història del topònim, 
la seua etimologia i motivació són contingudes 
en aquest volum i que mostra la constant supe-
ració dels nostres estudiosos al si de la Societat 
d’onomàstica.

Nivell: Joves i adults
Format: 16x23,5 cm.
Pàgs. 712
PVP: 30 €.
ISBN: 978-84-92768-35-6

• Llibre 1
   Pàgs: 784 
   PVP: 15 �.
   ISBN: 84-88578-26-1

• Llibre 2
   Pàgs: 464
   PVP: 12 �.
   ISBN: 84-88578-27-X

el Parlar De calloSa D’en 
Sarrià, núm. 7
VICENT BELTRáN I CALVO

amb aquest estudi l’autor intenta donar a co-
néixer les riqueses lingüístiques que encara 
són vives a les dues valls més septentrionals 
de la marina baixa i contribuir així al recobra-
ment de la nostra llengua i de la nostra cul-
tura.

materialS De toPonímia i ii
JOSEP LACREU I CUESTA (DIRECCIÓ)

conté una mostra representativa del que 
va ser el i mestratge en toponímia (cursos 
1990i 1991) organitzat en una universitat espa-
nyola. S'hi inclou bona part dels treballs de 
curs,confegits pels alumnes, i una selecció de 
les lliçons impartides al curs —les que apor-
tenalguna novetat a l'estat de la bibliografiato-
ponímica— pels professors.

Nivell: Joves i adults 
Format: 16x23,5 cm.
Pàgs. 142
PVP: 15 �.
ISBN: 84-88578-21-0

Nivell: Joves i adults
Format: 16x23,5 cm.
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Premi al llibre per la contribució a la normalització 
lingüística del valencià 2001 de la Generalitat Valenciana.

eStUDiS Del Valencià D’ara
EMILI CASANOVA, JOAqUIM MARTí I ABELARD 
SARAGOSSÀ

els 38 treballs que s’apleguen en aquest vo-
lum, tracten diverses disciplines totes rela-
cionades amb el tema central del congrés: la 
variació de l’idioma. els àmbits de més rendi-
bilitat foren els de la sociolingüística, lexico-
logia i la descripció dialectal; tot i que no es 
deixaren de banda d’altres, com la fraseologia 
i la normativa.

Nivell: Joves i adults
Format: 16x23,5 cm.
Pàgs. 676
PVP: 30 �.
ISBN: 84-88578-07-5

literatUra aUtobioGràFica
hiStòria, memòria i 
conStrUcció Del SUbJecte
ENRIC BALAGUER I ALTRES

aquest volum arreplega una sèrie d’estudis
realitzats al voltant de la producció autobio-
gràfica. Per les dimensions i profunditats dels 
textos reunits suposa una escomesa impor-
tant, imprescindible per al lector interessat en 
aquesta mena de literatura. Nivell: Joves i adults

Format: 16x23,5 cm.
Pàgs. 384
PVP: 27,32�.
ISBN: 84-88578-96-2

memòria i literatUra la 
conStrUcció Del SUbJecte 
Femení. PerioDiSme i 
aUtobioGraFia
ENRIC BALAGUER I ALTRES

l’èxit del primer congrés animà el comite a 
escometre el ii Simposi. Dos son els blocs 
que el vertebren: «la construcció del subjecte 
femení» en la intersecció entre la biografia i 
la crítica de gènere i «Periodisme i literatura» 
que aborda l’aspecte menystingut pels nostres 
estudis literaris.

Nivell: Joves i adults
Format: 16x23,5 cm.
Pàgs. 360
PVP: 27,32 �.
ISBN: 84-95802-26-0

enric Valor, Un home De 
Poble
EDICIÓ A CURA D’EMILI CASANOVA, RAMON 
MORA I JOSEP SANChIS

amb el títol Enric Valor, un home de poble 
presentem diferents visions sobre l´obra valo-
riana des de quasi tots els vessants possibles 
(narrativa, lexicografia, gramàtica, rondalles, 
etc.) a més de contenir uns textos inèdits que 
ara podeu llegir. alguns valencians han decidit 
transformar e. Valor en una figura de culte; 
estudis com aquests demostren que és una 
decisió encertada.

Nivell: Joves i adults
Format: 16x23,5 cm.
Pàgs. 256
PVP: 16 �.
ISBN: 84-95802-13-9

l’aPortació De leS 
comarqUeS al Patrimoni 
Valencià
EDICIÓ A CURA D’E. CASANOVA I A. ESTEVE

el 16 de novembre de 2000 s’inauguraven 
a la facultat de filologia les primeres jorna-
des comarcals organitzades per la Federació 
d’instituts d’estudis comarcals del País Va-
lencià, les jornades van tenir com a objectiu 
estudiar, salvaguardar i divulgar el nostre pa-
trimoni cultural.

Nivell: Joves i adults
Format: 16x23,5 cm.
Pàgs. 198
PVP: 12,50 �.
ISBN: 84-95802-11-2

conGréS internacional De 
toPonimia i onomàStica 
catalana
EDICIÓ A CURA D’EMILI CASANOVA I VICENç M. 
ROSELLÓ

a finals del segle xx es va ampliar la noció i 
consciència del patrimoni. els noms de lesper-
sones i dels llocs eren una part remarcable de 
la nostra personalitat. conéixer-los, propagar-
los, restituir-los, era una necessitat per a fer 
fronta la grisor de l’anivellament de la globa-
lització.

Nivell: Joves i adults
Format: 16x23,5 cm.
Pàgs. 1.088
PVP: 30 �.
ISBN: 84-95802-16-3
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en el món De Sant Vicent 
Ferrer
EDICIÓ A CURA DE EMILI CASANOVA I JAUME 
BUIGUES

Des de fa huit anys i des de teulada, a la 
marina alta, estan celebrant-se unes jorna-
des d’estudis sobre la vida, l’obra i el món 
d’escriptors valencians de les més diverses 
èpoques. Una de les edicions més reeixides 
d’aquestes jornades ha estat la dedicada a la 
gran figura del dominic sant Vicent Ferrer. 

el mòn i l’obra De Joan 
FranceSc mira
EDICIÓ A CURA DE EMILI CASANOVA, ALBERT 
hAUF I LLUíS MESEGUER

Simposi, sobre "el món i l'obra de Joan Fran-
cesc mira" voldria remarcar que tracta de cri-
dar l'atenció sobre la vida i obra d'un homenot 
que traballa al bell mig de nosaltres, l'obra del 
qual ha transcendit les nostres fronteres i a 
hores d'ara presenta una varietat i una qualitat 
molt consistents.

xxxii col·loqUi De la 
Societat D’onomàStica 
D’alGemeSí
EDICIÓ A CURA DE LLUíS VALERO I EMILI 
CASANOVA

l'any 2005, a algemesí, la Societat d'onomàs- 
tica celebrava el seu xxxii col·loqui General. 
l'ajuntament d'aquesta localitat de la ribera 
del xúquer acollia, durant els dies 13, 14 i 15 
d'octubre, un bon grapat d'estudiosos, erudits 
i interessats en l'onomàstica i la toponímia de 
la nostra llengua.

Nivell: Joves i adults
Format: 16x23,5 cm.
Pàgs. 272
PVP: 30 �.
ISBN: 978-84-96545-72-4

Nivell: Joves i adults
Format: 16x23,5 cm.
Pàgs. 360
PVP: 40 �.
ISBN: 978-84-96545-66-3

Nivell: Joves i adults
Format: 16x23,5 cm.
Pàgs. 590
PVP: 30 �.
ISBN: 978-84-96545-74-8

xxix col·loqUi De la 
Societat D’onomàStica a 
teUlaDa
EDICIÓ A CURA DE EMILI CASANOVA I LLUíS R. 
VALERO
amb la celebració del xxix col·loqui general 
de la Societat d’onomàstica (Vi d’onomàstica 
Valenciana) a teulada els dies 6, 7 i 8 de     
desembre de 2002, arribava a les terres de 
la marina un esdeveniment cultural de cabdal 
importància per a l’estudi d’aquest capítol del 
coneixement de la realitat i el passat de la nos-
tra llengua.

ePíStola i literatUra
EDICIÓ A CURA DE CARLES CORTéS, JOAqUIM 
ESPINÓS, ANNA ESTEVE I ÀNGELS FRANCéS

aquest llibre que ara teniu a les mans és la 
plasmació escrita del conjunt de ponències i 
comunicacions que conformaren  el iii Simpo-
si internacional de literatura autobiogràfica. 
el tema  cohesionador és en aquesta ocasió 
el de l’epístola. Després del primer volum, de 
2001, dedicat a la literatura autobiogràfica 
en general, i el segon, de 2002, centrat en la 
construcció del subjecte femení i la vessant 
autobiogràfica del periodisme.

Nivell: Joves i adults
Format: 16x23,5 cm.
Pàgs. 496
PVP: 30 �.
ISBN: 84-95802-84-8

DiariS i DietariS
EDICIÓ A DE JOAN BORJA, JOAqUIM ESPINÓS, 
ANNA ESTEVE I M. ÀNGELS FRANCéS

el grup de recerca de literatura contemporà-
nia de la Universitat dàlacant ha dedicat el iV 
Simposi internacional de literatura autobio-
gràfica, celebrat els dies 10, 11 i 12 de novem-
bre del 2005, a l'estudi dels diaris/dietaris. ho  
hem fet conscients que es tracta d'un camp 
ampli, ric en tota mena d'espècies. espècies 
que s'empelten amb escriptures de molt diver-
sa índole.

Nivell: Joves i adults
Format: 16x23,5 cm.
Pàgs. 526
PVP: 30 �.
ISBN: 978-84-96545-43-4

Nivell: Joves i adults
Format: 16x23,5 cm.
Pàgs. 736
PVP: 30 �.
ISBN: 84-95802-47-3
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tot lliGa. Un Petit 
homenatGe a Un Gran 
meStre: albert haUF
A CURA DE JOSEP E. RUBIO I JOSEP A. ySERN

Darrere d’aquest homenatge al professor al-
bert hauf hi ha una plena declaració de con-
fiança: la confiança que el camí d’aquest gran 
medievalista és bo, efectiu i lloable. és un 
camí, sens dubte, que ha avançat sense barrar 
el pas a altres camins, ans més aviat ha deixat 
moltes vies obertes  per als qui tinguen volun-
tat i ganes de treballar. €

Nivell: Joves i adults
Format: 16x23,5 cm.
Pàgs. 418
PVP: 30 �.
ISBN: 978-84-96545-80-9

Nivell: Joves i adults
Format: 16x23,5 cm.
Pàgs. 316
PVP: 30 �.
ISBN: 978-84-96545-90-8

Nivell: Joves i adults
Format: 16x23,5 cm.
Pàgs. 224
PVP: 30 �.
ISBN: 978-84-96545-84-7

eqUilibrio y eFiciencia 
económica. Vicente GalbiS
EDICIÓ A CURA DE EMILI CASANOVA

Vicente Galbis nació en agullent (la Vall d’albaida) 
y se licenció y doctoró en ciencias económicas en 
la Universidad de barcelona en los primeros años 
sesenta; luego amplió sus estudios en la Univer-
sidad de Wisconsin (madison, estados Unidos) 
donde obtuvo un segundo doctorado y fue Pro-
fesor ayudante. Posteriormente, Vicente Galbis 
desarrolló una brillante carrera profesional en el 
(Fmi, Washington), trabajando en distintos De-
partamentos hasta finales de los años noventa. 

SalUt i Societat alS 
mUniciPiS ValencianS: Una 
PerSPectiVa hiStòrica
JOSEP BERNABEU-MESTRE, JOSEP XAVIER 
ESPLUGUES PELLICER, MERCEDES PASCUAL 
ARTIAGA I VICENT TEROL I REIG (EDITORS)

aquest volum inclou bona part de les ponèn-
cies i comunicacions que van ser presentades 
i debatudes a les V trobades sobre Salut i 
malaltia als municipis Valencians que va aco-
llir la ciutat d'ontinyent al voltant de la temà-
tica: les respostes socials davant la malaltia i 
la mort.

bèlGiDa: etnoloGia i 
ronDalleS
JOAN ANTONI MICÓ I NAVARRO

bèlgida és un petit poble enclavat sobre un 
monticle i que es troba al bell mig de l'ampla 
Vall d'albaida. aquesta està tota encerclada 
de grans muntanyes, clapades amb la verdor 
dels pins que les cobreixen. la gent és senzilla 
i humil. la principal ocupació d'aquest ha estat 
sempre l'agricultura.

Una oDiSSea De l'eSPai
comUnicatiU Valencià
VICENT ARTUR MORENO

Des de fa unes dècades, la tV s’ha convertit 
en el mitjà de comunicació audiovisuals hege-
mònic en la nostra societat. D’ací ve la impor-
tància lingüística que té la tV com a difusora 
d’uns models de llengua que abans d’ara no 
havien arribat d’una manera tan intensa i di-
versa al conjunt de la població. Si el llenguatge 
creava la realitat, la tV era el medi que utilitza-
va per arribar a la col·lectivitat . 

el lèxic DiSPonible De 
València
FRANCESC LLOPIS RODRIGO I BEGOñA GÓMEz 
DEVíS

aquest llibre es basa en la investigació i l’estudi 
descriptiu sobre la disponibilitat lèxica del va-
lencià en la ciutat de València i àrea metropoli-
tana que en 1995 es va acollir dins el Pla eVa 
(estudis del Valencia actual) de la conselleria 
de cultura, educació i ciència. Un temps des-
prés llopis rodrigo, continua la investigació 
amb la disponibilitat lèxica a València, becada 
l’any 2004 per l’aVll.

Nivell: Joves i adults
Format: 16x23,5 cm.
Pàgs. 134
PVP: 15 �.
ISBN: 978-84-96545-95-3

Nivell: Joves i adults
Format: 16x23,5 cm.
Pàgs. 160
PVP:  18 �.
ISBN: 978-84-92768-26-4

Nivell: Joves i adults
Format: 16x23,5 cm.
Pàgs. 120
PVP: 15 �.
ISBN: 978-84-92768-28-8



Nivell: Joves i adults
Format: 16x23,5 cm.
Pàgs. 489
PVP: 30 �.
ISBN: 978-84-92768-43-1

el altreS ParlarS 
ValencianS
EDICIÓ A CURA DE EMILI CASANOVA

l’actual comunitat Valenciana és fruit de la 
conquesta de Jaume i fins la línia biar-bussot, 
el qual la va repoblar amb gent de la seua co-
rona d’aragó, catalans i aragonesos, els quals 
van transportar ací les llengües que parlaven, 
el romanç català que des de finals del XIV va 
ser anomenat ací valencià, i el romanç arago-
nés que a partir del xv es va confondre amb 
el castellà. 

EN PREPARACIÓ.
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Nivell: Joves i adults
Format: 16x23,5 cm.
Págs. 280
PVP: 30 �.
ISBN: 978-84-92768-41-7

l’obra literària D’enric 
Valor
VICENT ESCRIVÀ I PEIRÓ

“enric Valor i Vives (castalla, l’alcoià, 1911), 
és un dels escriptors del País Valencià, i pos-
siblement de la resta de tota la nostra àrea 
cultural de llengua catalana, amb l’obra més 
variada en quant als camps de producció i més 
vasta en el cas concret d’allò que anomenem 
producció de textos artístics.

1. en el món, Però no Del món.
JOhN hENRy NEwMAN

TRADUCCIÓ DE SALVADOR ALBERT I MÓRA

l’obra de John henry newman, extensa i 
profunda, fa que se’l considere un clàssic del 
pensament cristià i de la llengua anglesa. Plas-
mada en gèneres diferents, fa referència a una 
sèrie de temes amb un denominador comú: la 
fe cristiana, entesa com a relació personal amb 
el Déu de Jesús en la comunió de l’església.

Nivell: Joves i adults 
Format: 13,5x19,5 cm.
Pàgs. 128
PVP: 12 �.
ISBN: 978-84-96545-62-5

2. iSaïeS, ProFeta De naDal
MARTí DOMíNGUEz 

Isaïes, profeta de Nadal, subratlla el deler de 
l’esperança messiànica que alberga el poble 
d’israel. De la mà d’isaïes resseguim el fil con-
ductor de totes les apel·lacions dels profetes, 
el nucli de la història de la salvació: Déu vol 
que l’home es reconcilie amb ell i, reconciliant-
se amb ell, ho faça també amb els germans.

Nivell: Joves i adults 
Format: 13,5x19,5 cm.
Pàgs. 88
PVP: 12 �.
ISBN: 978-84-96545-63-2

3. aUtobioGraFia eSPiritUal i
 altreS eScritS De marSella
SIMONE wEIL

TRADUCCIÓ D'EMILIA BEA PéREz

a marsella, la ciutat dels exiliats, per la qual 
transiten milers de desarrelats fugint dels 
territoris ocupats pels alemanys, Simone 
Weil, víctima de la tragèdia del seu temps, viu, 
tanmateix, un període de gran creativitat i ple-
nitud.  en aquest escenari se situen els textos 
de la present edició: la carta adreçada al domi-
nic Joseph-marie Perrin i titulada autobiogra-
fia espiritual i els assaigs l’amor de Déu i la 
desgràcia i Formes de l’amor implícit a Déu. 

Nivell: Joves i adults 
Format: 13,5x19,5 cm.
Pàgs. 144
PVP: 12 �.
ISBN: 978-84-96545-79-3
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4. Sembrant la ViDa
GONçAL VINyES

EDICIÓ A CURA D'ANTONI LÓPEz qUILES

el llibre inclou les poesies aplegades sota el tí-
tol El poema de la terreta i altres composicions 
líriques representatives d'una poesia que, des 
d'una ineludible adscripció romàntica, pren 
en Vinyes una certa orientació parnassianis-
ta amb un estil propi dins d'aquell grup dels 
"Poetes de l'esperança". el llibre inclou també  
un apèndix amb els articles en valencià que va 
publicar a El obrero setabense i al setmanari 
acció.

5. PenSamentS Per a GiUlia. 
 antoloGia
GIUSEPPE CAPOGRASSI

TRADUCCIÓ I EDICIÓ A CURA DE MANUEL 
LANUSSE ALCOCER

el llarg epistolari fou editat amb posterioritat a 
la seua mort amb el títol de Pensieri a Giulia. 
les cartes relaten la història d’un amor, una 
mena de diari quotidià, ple de reflexions, que 
revela les preocupacions, les pors i les espe-
rances d’un home amb una profunda sensibi-
litat religiosa.

Nivell: Joves i adults 
Format: 13,5x19,5X cm.
Pàgs. 144
PVP: 12 �.
ISBN: 978-84-92768-02-8

6. DéU entre leS coSeS
VICENT ANDRéS ESTELLéS

EDICIÓ A CURA DE ENRIC FERRER

la presència de Déu en la poesia de Vicent an-
drés estellés és tan visible que no pot ser igno-
rada. aquesta antologia n’és una bona mostra. 
hi trobem actituds i conductes de caràcter re-
ligiós, suggerides per una sèrie de preguntes 
sobre el sentit de la vida, la presència del mal, 
el desig pertorbador, la mort... 

Nivell: Joves i adults 
Format: 13,5x19,5 cm.
Pàgs. 144
PVP: 12 �.
ISBN: 978-84-92768-10-3

Nivell: Joves i adults 
Format: 13,5x19,5 cm.
Pàgs. 96
PVP: 12 �.
ISBN: 978-84-96545-97-7

7. SeVerina
IGNAzIO SILONE

TRADUCCIÓ DE JOAqUIM JUAN-MOMPÓ ROVIRA

Severina esdevé el testament literari del gran 
novel·lista intalià ignazio Silone. l'escriptor 
evoca en la protagonista d'aquesta obra --in-
conformista, desconfiada del poder, tenaç i fra-
terna-- la seua admiració per la filòsofa francesa 
Simone Weil. Si els temes lligats al cristianisme 
sempre han estat presents en l'autor, en Severi-
na esdevenen centrals a la llum del dilema entre 
obediència i consciència. Severina ja no expres-
sa la fe en la revolució històrica, col·lectiva i po-
lítica, sinó l'esperança en una revolució moral 
capaç de renovar i salvar la humanitat.

Nivell: Joves i adults 
Format: 13,5x19,5 cm.
Pàgs. 128
PVP: 12 �.
ISBN: 978-84-92768-34-9

9. lo Foc SaGrat De la Fe
TEODOR LLORENTE

EDIDIÓ DE RAFAEL ROCA

EN PREPARACIÓ

10. etty hilleSUm, Un UnGüent 
 Per a tanteS FeriDeS
ADRIÀ ChAVARRIA

EDICIÓ A CURA D'EMILIA BEA

PròximS títolS

8. FeDeraliSme, PerSona-
liSme, ecUmeniSme. la 
inSPiración eUroPea

DENIS DE ROUGEMONT. TRADUCCIÓ I EDICIÓ A 
CURA DE JOAN A. MARTíNEz

Denis de rougemont és un dels autors més 
originals de la filosofia política contemporània. 
en la línia d’un federalisme integral d’arrel cal-
vinista i proudhoniana, posa les bases d’una 
europa “una i diversa”, capaç de superar tant 
l’hegemonia dels estats nacionals com la visió 
mercantilista dominant. Federalisme, perso-
nalisme, ecumenisme inclou una selecció de 
textos ben significatius de l’escriptor suís.

Nivell: Joves i adults 
Format: 13,5x19,5 cm.
Pàgs. 152
PVP: 12 �.
ISBN: 978-84-92768-42-4
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• Format: 18x18 cm.
   Pàgs. 144
   PVP: 5 euros
 

• Format: 8x13,5 cm.
   PVP: 3 euros
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aGenDa JUVenil (anUal)
FRANCESC FERRER ESCRIVÀ

l'organització del temps ha de ser important 
per als joves, una agenda com aquesta ajuda 
a recordar dates importants, esdeveniments, 
fins i tots màximes que els faran fruir la lec-
tura. amb un disseny modern, acostat al dia 
dels joves.

Format: 15x21 cm.
Pàgs. 144
PVP: 3,95 �.
ISBN: 84-95802-39-2

Format: 15x21 cm.
Pàgs. 144
PVP: 3,95 �.
ISBN: 84-95802-38-4

aGenDa eScolar (anUal) 
FRANCESC FERRER ESCRIVÀ

la primera agenda per als més menuts, amb 
personatges simpàtics que els acompanyaran 
durant el curs. Una agenda que els introduirà 
en el món de la història, la cultura, la solida-
ritat, amb una sel·lecció de dates i esdeveni-
ments del nostre món d'adults.

aGenDaS SeGle xxi

Col·leCCió tèCniCa

Gramàtica Valenciana
FRANCESC FERRER PASTOR

«aquesta gramàtica és molt útil per la gran 
quantitat d'exemples i casos pràctics que con-
té, pel ric vocabulari que usa i per les reco-
manacions i suggeriments que fa, nascuts de 
l'experiència pròpia d'un corrector i estudiós 
de la llengua com ha estat Ferrer Pastor.»

     emili casanova herrero, 1994

Nivell: Joves i adults
Format: 17x24 cm.
Pàgs. 112
PVP: 4,90 �.
ISBN: 84-88578-10-5

lliçonS D’ortoGraFia
FRANCESC FERRER PASTOR
(2a edició)

«quan es van publicar unes Lliçons d’ortografia 
assoliren un singular èxit, el que feia pensar-
que hi havia un seguit d’alumnes a qui conve-
nia donar material a l’abast. el mateix Sanchis 
Guarner, el 1971, va qualificar d’anella i clau la 
llengua catalana, tot i considerant que pel seu 
emplaçament en una confluència de puixants 
corrents culturals, ocupa una posició de pont 
o millor dit d’entroncament.»

     Francesc Ferrer Pastor, 1994

Nivell: Joves i adults
Format: 17x24 cm.
Pàgs. 80
PVP: 4,50 �.
ISBN: 84-88578-11-3

normeS De correcció 
D'oriGinalS i ProVeS 
D'imPremta
FRANCESC FERRER PASTOR

compendi de les normes tipogràfiques per a la 
correcció d'originals i proves d'impremta amb 
la màxima eficàcia, com també per a millorar i 
progressar en els coneixements tècnics i pràc-
tics del món de les arts gràfiques.

Nivell: Joves i adults
Format: 17x24 cm.
Pàgs. 48
PVP: 4,90 �.
ISBN: 84-88578-05-9
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Nivell: Joves i adults 
Format: 17x24 cm.
Pàgs. 224
PVP: 16,50 �.
ISBN: 84-88578-62-8

Nivell: Joves i adults 
Format: 17x24 cm.
Pàgs. 288
PVP: 16,50 �.
ISBN: 84-88578-88-1

Nivell: Joves i adults 
Format: 13x19,5 cm.
Pàgs. 248
PVP: 16,50 �.
ISBN: 84-88578-86-5

3. el FUtUr De la llenGUa 
 entre elS JoVeS València
FERRAN COLOM ORTIz - PREMI 1997
(2ª edició)

llibre rigorós que s'endinsa en la realitat so-
ciolingüística dels joves del cap i casal. De les 
seues dades se n'extrauen conclusions que 
caldria tenir molt en compte per tal d'avaluar 
quin és el present i futur del valencià a la ciutat 
més poblada del País.

5. introDUcció a la 
 FraSeoloGia. aPlicació   
 al Valencià col·loqUial
PELEGRí SANChO CREMADES - FINALISTA 1997

la fraseologia ha estat objecte d'estudi des de 
sempre, dins de l'àmbit de la cultura popular. així 
comptem amb reculls de refranys i frases fetes.

6. l'alba D'Un Poble
RAFAEL ROCA RICART
(2ª edició)

mossén Josep alba (1913 - 1998) consagrà la 
vida a dues causes: la fe i la cultura. la inten-
sa activitat parroquial i pastoral que desplegà 
durant més de 50 anys és hui exemple diàfan 
d'esforç i diligència. aquesta és la biografia 
d'aquest home sens dubte singular a l'interior 
del clergat valencià.

1. alacant: la llenGUa 
 interromPUDa 
BRAULI MONTOyA ABAD - PREMI 1995

Primer estudi profund sobre el procés social 
pel qual el valencià, des de mitajan segle XIX, 
pateix a la ciutat d'alacant una minorització 
entre els mateixos alacantis. a partir d'un tre-
ball de camp fet el 1993 i el 1994, els parlants 
de la ciutat reconstrueixen les seues històries 
lingüístiques familiars i argumenten sobre les 
raons que els van dur, a ells o als seus pares, a 
deixar de transmetre la pròpia llengua als seus 
descendents.

Nivell: Joves i adults
Format: 17x24 cm.
Pàgs. 304
PVP: 16,50 �.
ISBN: 84-88578-32-6

Nivell: Joves i adults
Format: 17x24 cm.
Pàgs. 400
PVP: 16,50 �.
ISBN: 84-88578-33-4

Nivell: Joves i adults 
Format: 17x24 cm.
Pàgs. 200
PVP: 16,50 �.
ISBN: 84-88578-42-3

2. literatUra De canya i 
 corDell al PaíS Valencià
JOAqUIM MARTí MESTRE - FINALISTA 1995

aquesta obra conté una mostra molt signifi-
cativa d'un gènere, els col·loquis, que gaudí 
de gran popularitat a la València dels segles 
XVIII i XIX. aquesta literatura, que té els seus 
precedents en la poesia satírica i realista va-
lenciana del segle XV, es d'un interés notable 
per al coneixement de les complexes relacions 
i tensions que s'establien en aquella època, 
procedent immediat del nostre temps.

3. DoneS i llenGUatGe: Una   
 miraDa maScUlina
RICARD MORANT, MIqUEL PEñARROyA I JúLIA 
TORNAL - PREMI 1996
(2ª edició)

Des dels primers mesos de vida, les diferèn-
cies sexuals a penes poden amagar la igualitat 
essencial del éssers humans. la societat però, 
ha assignat encara, a les dones i als homes, 
uns papers diferents. naixem iguals, però 
creixem i ens desenvolupem diferents, i així es 
forma, respectivament, un llenguatge masculí 
amb trets singulars propis.
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12. la llenGUa en PortaDa. 
 iDeoloGieS linGüíStiqUeS 
 en la PremSa Valenciana 
 (1902-1923)
VICENT FERRER MIRALLES

entre el darrer terç del segle XIX i els anys cin-
quanta del segle passat, el periodisme escrit 
va ser no sols el primer mitjà d’informació 
social sinó la principal tribuna per a la gènesi 
de l’opinió pública, l’enquadrament ideològic i 
l’adscripció específicament política. 

Nivell: Joves i adults 
Format: 17x24 cm.
Pàgs. 168
PVP: 16,50 �.
ISBN: 84-95802-79-1

Nivell: Joves i adults 
Format: 17x24X cm.
Pàgs. 200
PVP: 16,50 �.
ISBN: 84-95802-33-3

Nivell: Joves i adults 
Format: 13x19,5 cm.
Pàgs. 320
PVP: 16,50 �.
ISBN: 84-95802-60-0

10. el PenSament 
 nacionaliSta Valencià
JOSEP SOLVES

en aquesta obra s'ofereix un balanç de les 
teories històriques i sociològiques sobre el 
nacionalisme que han tingut lloc en el context 
europeu, i una recapitulació detallada del que 
ha estat aquest fenomen al País Valencià, des 
de la renaixença fins als anys noranta del se-
gle passat.

11. l'obra linGüíStica De 
 llUíS FUllana i mira
JOSEP DANIEL CLIMENT MARTíNEz

lluís Fullana i mira (1871-1948) fou un estu-
diós autodidacta que es dedicà en cos i ànima 
a l'estudi de la llengua, en una època en què 
els estudis sobre el valencià eren pràcticament 
inexistents. i no sols a l'estudi, sinó també a 
altres activitats relacionades, com iniciatives 
en favor de la presència pública del la llengua 
als anys 20.

7. elS ValencianS i el 
 Valencià. USoS i 
 rePreSentacionS SocialS
ERNEST qUEROL PUIG - PREMI 1999

és aquest un exhaustiu estudi sobre la realitat 
lingüística al País Valencià. en aquestes pàgi-
nes, doncs, podràs saber quina llengua parlem 
més els valencians, amb qui la parlem, i si 
aquest fet està condicionat pel sexe, l'extracció 
social, etc. aquest model d'investigació ha es-
tat comprovat experimentalment amb uns re-
sultats que quasi han triplicat els dels models  
anteriors.

Nivell: Joves i adults 
Format: 17x24 cm.
Pàgs. 288
PVP: 16,50 �.
ISBN: 84-88578-88-1

Nivell: Joves i adults 
Format: 13x19,5 cm.
Pàgs. 190
PVP: 16,50 �.
ISBN: 84-95802-10-4

8. aProximació alS SermonS 
 De Sant Vicent Ferrer
TOMÀS MARTíNEz ROMERO

«l'obra fa arribar al lector [...] un sant Vicent 
ben definit. aquest fra Vicent queda despullat 
de moltes floritures i llegendes que la pietat 
popular li ha atribuït: ací s'ha fugit del "mira-
clet" que tan present es troba en l'imatginari de 
la societat valenciana.» (del Pròleg)

9. la Variació linGüíStica 
 en la conSUeta De la 
 FeSta D'elx 
ANTONI MAS I MIRALLES

la Festa d'elx, que va ser declarada l'any 2001 
Patrimoni oral i intangible de la humanitat. en 
els darrers anys són molts els estudiosos que 
han contribuït a estendre i difondre aquesta 
peça de teatre medieval. Per això donem la 
bevinguda a aquest primer estudi de la llengua 
de la consueta.

Nivell: Joves i adults 
Format: 17x24X cm.
Pàgs. 240
PVP: 16,50 �.
ISBN: 84-95802-21-X
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16. temPS D’acció acció 
 nacionaliSta Valenciana 
 (1933-1936)
AGUSTí COLOMER

el llibre descriu l’itinerari d’acció nacionalista 
Valenciana (aVn), un partit polític valencianis-
ta i d’inspiració cristiana fundat el 6 d’agost de 
1933 i desaparegut el 18 de juliol de 1936. Davall 
els plecs de la senyera estelada de l’organització 
s’aplegaren noms ben significatius del valencia-
nisme. amb ells farem un recorregut històric 
per una època tan convulsa i apassionant com 
la dècada dels 30 del passat segle.

Nivell: Joves i adults 
Format: 17x24 cm.
Pàgs. 160
PVP: 16,50 �.
ISBN: 978-84-96545-31-1

17. l'eStima Per la cUltUra 
 D'Un Poble
FRANCESC FERRER PASTOR

A CURA DE FRANCESC FERRER ESCRIVÀ

en el present llibre es recull i trobarem organitzat 
en diverses seccions els treballs publicats al llarg 
dels llibres de festes de seu poble, de 1975 fins 
l’any 2000. aquest temes són: el poble de la Font 
d’en carròs, els carròs, Jaume i i la llengua i la 
devoció religiosa. tots recollits cronològicament 
composen un total de 41 articles de diferent ex-
tensió, a mes de 4 que són pòstums. 

Nivell: Joves i adults 
Format: 17x24 cm.
Pàgs. 304
PVP: 16,50 �.
ISBN: 978-84-92768-09-7

Nivell: Joves i adults 
Format: 17x24 cm.
Pàgs. 166
PVP: 16,50 �.
ISBN: 978-84-92768-31-8

18. PerioDiSme contra leS 
 corDeS.
FRANCESC MARTíNEz SANChIS

els mitjans de comunicació en valencià han 
d’enfrontar-se diàriament a la competència 
desigual dels seus homòlegs en castellà, que 
disposen de majors expectatives de mercat.
el periodisme en valencià viu contra les cordes 
de la inanició, és un sector feble i minoritzat. 
actualment, malgrat que hi ha uns 170 mitjans 
en valencià, els mitjans en castellà acaparen 
les audiències i representen les empreses més 
sólides.

14. enSenyament i reSiStència 
 cUltUral elS cUrSoS De 
 llenGUa De lo rat Penat
SANTI CORTéS

tothom admet que entre les prioritats per a la 
supervivència d’un país que aspira a la norma-
litat hi ha l’ensenyament de la llengua pròpia. 
no cal dir que els resistents contra els estralls 
del franquisme, encapçalats pel mestre car-
les Salvador, coneixien bé aquesta premis-
sa, per això, en veure la primera oportunitat 
d’introduir-se en una entitat sobrevivent per 
fomentar l’esperit valencià.

Nivell: Joves i adults 
Format: 17x24 cm.
Pàgs. 192
PVP: 16,50 �.
ISBN: 84-96545-16-4

Nivell: Joves i adults 
Format: 17x24 cm.
Pàgs. 112
PVP: 16,50 �.
ISBN: 84-95802-78-3

Nivell: Joves i adults 
Format: 17x24 cm.
Pàgs. 320
PVP: 16,50 �.
ISBN: 978-84-96545-29-8

15. trama i orDit
 SOBRE L’APORTACIÓ DE LA FE A LA 
 LITERATURA VALENCIANA CONTEMPORÀNIA

ANTONI LÓPEz I qUILES

Trama i ordit de mossén antoni lópez és una 
obra estructurada des de la noble preocupació 
d’integrar els corrents diversos que s’han donat 
al voltant de la literatura valenciana en els últi-
ms anys. l’obra analitza els poetes de la prime-
ra renaixença, passa després pels dels anys 30 
–algú d’ells de marcat to místic– fins aplegar als 
autors de la immediata postguerra.

13. treS FineStreS oberteS 
 al món De la comUnicació
RICARD MORANT I MIqUEL PEñARROyA.

les persones som éssers socials que neces-
sitem comunicar-nos si volem viure humana-
ment. Gràcies a la comunicació coneixem el 
món, ens relacionem amb els nostres congè-
neres i ens realitzem com a persones. l’ús del 
llenguatge es considera bàsic per a la convi-
vència i fins i tot imprescindible per a la vida.
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4. l’inGenU
VOLTAIRE

TRADUCCIÓ D’ENRIC VALOR

mestre de la narració, de la subtilesa, de la 
ironia impagable, l’elegància i la comunica-
ció, Francois-marie arouet (1694-1778), més 
conegut com Voltaire, fou representant, en 
l’ambient expansiu de la il·lustració, de la raó 
i el progrés contra l’aristocràcia i l’església. el 
seu agnosticisme i independència el portaran 
a atacar qüestions fonamentals del seu temps 
com són l’absolutisme i la superstició. 

5. anyS i lleGüeS
GABRIEL MIRÓ

TRADUCCIÓ D’ENRIC VALOR

Vint anys després, Sigüenza torna a la marina. 
amb l’aparença del canvi aplega a un temps i 
un lloc que sembla detindre’s: terra eterna, cel 
etern. només ulls endins les circumstàncies 
d’una vida han fet que el miratge de la reali-
tat esdevinga una percepció diferent; no per 
ella mateixa, sinó pel que té d’experta aquesta 
nova mirada de Sigüenza.

6. obra PerioDíStica
VICENT ANDRéS ESTELLéS

EDICIÓ D’EMILI CASANOVA

D’ençà l’any 1959, i fins el 1974, Vicent an-
drés estellés publicà al diari Las Provincias, 
un seguit de versets, a tall de gasetilles, la pe-
culiaritat dels  quals radica en la llengua que 
són escrits: el valencià. Dins d’un marc legal 
marcat per la censura, el dirigisme polític i la 
marginació, en forma de prohibició oficial, del 
català als mitjans de comunicació social de 
l’estat espanyol.

Nivell: Joves i adults 
Format: 13,5x21 cm.
Pàgs. 160
PVP: 12 �.
ISBN: 84-95802-32-5

Nivell: Joves i adults 
Format: 13,5x21 cm.
Pàgs. 272
PVP: 12 �.
ISBN: 84-95802-53-8

Nivell: Joves i adults 
Format:13,5x21 cm.
Pàgs. 292
PVP: 12 �.
ISBN: 84-95802-52-X

1. elS xiqUetS i la llenGUa
VICENT ESCRIVÀ

tota llengua marginada i sense prestigi, oficial 
o no, té difícil la supervivència i la transmissió. 
en eixa circumstància, l’única possibilitat de 
salvació està en l’ensenyament d’aquesta llen-
gua als xiquets. aquesta idea, a les acaballes 
del franquisme, impulsa la confecció i l’edició 
d’obres destinades a l’aprenentatge de la llen-
gua pels xiquets valencians.

2. la xUFa 
CRISTòFOL MARTí

l’horta, una terra especial, un paisatge di-
buixat, una cultura rica i particular. amb el 
temps es pot arribar a conéixer i apreciar 
aquest espai i les seues virtuts: moltes i varia-
des. Una d’elles, i molt especial per cert, és tot 
el que envolta el conreu de la xufa. 
Una producció agrícola extraordinàriament 
pròpia d’una zona reduïda i ben delimitada, on 
el treball i l’experiéncia, transmesos de gene-
ració en generació, han esdevingut cultura. 

Nivell: Joves i adults 
Format:13,5x21 cm.
Pàgs. 152
PVP: 12 �.
ISBN: 84-95802-24-0

3. Gent D’ací
ANTONI zARAGOzÀ

l’entrevista, un dels gèneres periodístics per 
excel·lència, ha estat considerada sempre com 
un punt a mitjan camí de la literatura. ara bé, 
així com les notícies són la carn fresca de les 
lletres, l’entrevista sempre tendeix a mantenir 
una ancora amb la realitat; aspira a perdurar a 
través del temps. Perquè l’entrevista és més 
que un retrat d’un personatge, és també el tes-
timoni directe d’una època vista pels ulls d’una 
experiència vital única. 

Nivell: Joves i adults 
Format: 13,5x21 cm.
Pàgs. 152
PVP: 12 �.
ISBN: 84-95802-41-4

Nivell: Joves i adults 
Format: 13,5x21 cm.
Pàgs. 454
PVP: 24 �.
ISBN: 84-95802-34-1
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10. SarDocatalana
AUGUST BOVER I FONT

Durant el segle passat,  l’estat dels estudis so-
bre Sardenya era molt lluny de ser satisfactori 
per moltes raons. la primera era l’oblit en què 
havia caigut, a catalunya, la presència catalana 
en els segles precedents. més enllà d’un epi-
dèrmic orgull “nacional” pels fasts medievals 
de la corona catalanoaragonesa, Sardenya ha-
via estat gairebé ignorada per la historiografia 
i la cultura catalanes. Nivell: Joves i adults 

Format: 13,5x21 cm.
Pàgs. 256
PVP: 12 �.
ISBN: 978-84-96545-32-8

12. narratiVa.  carleS SalVaDor 
EDICIÓ A CURA DE VICENT SIMBOR

la producció de narrativa –novel·la curta i con-
te– de carles Salvador ha restat amb el pas dels 
anys en un oblit gairebé absolut. més conegut per 
la seua aportació literària en el camp de la poesia 
valenciana, on, just és remarcar-ho, ens va deixar 
alguns dels poemaris més decisius de la primera 
meitat del segle XX, va ser també un assidu con-
reador de narrativa. Una llarguíssima dedicació 
iniciada ja en els primers tempteigs literaris, al 
costat dels primers poemes, i acabada pràctica-
ment amb la seua mort, com testimonien els anys 
d’escriptura de molta de la producció inèdita. 

Nivell: Joves i adults 
Format: 13,5x21 cm.
Pàgs. 320
PVP: 12 �.
ISBN: 978-84-96545-64-9

Nivell: Joves i adults 
Format: 13,5x21 cm.
Pàgs. 216
PVP: 12 �.
ISBN: 978-84-96545-45-8

11. Fent Poble, Fent PaíS
BLOC DE PROGRéS JAUME I DE L'ALCUDIA

el naixement del bloc de Progrés Jaume i es 
pot situar al voltant del 9 d'octubre de 1994. 
aprofitant la data, uns quants intel·lectuals va-
lencians (enric Valor, matilde Salvador, Santia-
go calatrava...) signaren un manifest que tenia 
com a objectiu llançar una crida a l'adormida 
societat civil valenciana. els propòsits eren 
ben clars: construir un País Valencià més nos-
tre, més just, més habitable i més humà.

7. alacant a SarPaDeS
MARIÀ SANChEz SOLER
Pròleg de J. Forcadell
Alacant a Sarpades, ens parla de la ciutat 
d’alacant com a  protagonista l’obra. marià Sán-
chez Soler recupera en aquestes pàgines una 
ciutat ja quasi oblidada, uns records de quan 
alacant era seua, íntimament seua. Des d’aquest 
records, la ciutat es transforma en aquell lloc on 
una vegada va viure i créixer l’autor: els racons 
inoblidables, els carrers, les persones, la llen-
gua. tot allò que feia d’alacant una ciutat amb 
personalitat pròpia i ben definida.

Nivell: Joves i adults 
Format: 13,5x21 cm.
Pàgs. 144
PVP: 12 �.
ISBN: 84-95802-58-9

8. leS illeS D'or - nerta
FREDERIC MISTRAL
Edició a cura de Joan Antoni Millón i Emili 
Casanova 

el llibre que a continuació els presentem 
s'inscriu dins els actes que es van celebrar 
a València l'any 1930, amb motiu del primer 
centenari del naixement de Frederic mistral, 
poeta provençal en occità sentit com a propi 
pels valencians i catalans fins a la Guerra civil, 
i escrit en una llengua que, si més no, és bes-
sona de la nostra.

Nivell: Joves i adults 
Format: 13,5x21 cm.
Pàgs. 316
PVP: 12 �.
ISBN: 84-95802-85-6

9. Doctrina comPenDioSa
RAMÓN SOLER
Edició a cura de Curt Wittlin 

la Doctrina compendiosa és un tractat de 
doctrina medieval, escrit cap al 1396 i his-
tòricament atribuït a Francesc eiximenis. S’hi 
descriu un frare (el propi eiximenis) que està 
en discussió amb un grup de ciutadans que 
li preguen “que li plagués mostrar algunes 
coses profitables a llurs animes e a llur vida”, 
però que “ho faça en breus paraules, perquè 
ho poguessen mills retenir”.

Nivell: Joves i adults 
Format: 13,5x21 cm.
Pàgs. 152
PVP: 12 �.
ISBN: 84-96545-15-6
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16. el PUiG De Santa maria
J. ERNEST MARTíNEz FERRANDO

la publicació original d’el Puig de Santa Ma-
ria. Una evocació de la reconquista, impulsa-
da per la benemèrita editorial torre, data del 
1957. el tiratge fou distribuït bàsicament entre 
els subscriptors i els cercles d’intel·lectuals 
valencianistes de l’època. a hores d’ara, és 
un fet que dit volum no s’hi troba amb faci-
litat i que, a causa de l’escassetat del nombre 
d’exemplars impresos, ha adquirit la condició 
de llibre rar, interessant o curiós.

17. cròniqUeS intereSSaDeS
VICENT ALONSO

l’articulisme d’opinió es veu invariablement 
sotmés a una llei de la història, més que del 
periodisme, segons la qual el paper caduca i un 
dia supera sempre l’anterior. no obstant això, 
les excepcions a aquesta regla de la caducitat 
són tan notables que resulta factible assajar-
ne una sumària caracterització: intel·ligència, 
estil, claredat expositiva, visió de conjunt, 
amenitat, algun toc d’ironia i un cert talent per 
a reconduir les anècdotes més o menys costu-
mistes cap a territoris de reflexió racional.

Nivell: Joves i adults 
Format: 13,5x21 cm.
Pàgs. 120
PVP: 12 �.
ISBN: 978-84-92768-27-1

Nivell: Joves i adults 
Format: 13,5x21 cm.
Pàgs. 
PVP: 12 �.
ISBN: 978-84-92768-03-5

14. el llaDre De PebraSSoS
i altreS conteS

VICENT BIOSCA

les narracions de Vicent biosca estan ambien-
tades a la Font de la Figuera durant el segle 
passat, quan encara la fam i la picardia era un 
aspecte vital dia per dia. això es reflecteix en 
el seu atractiu estil, basat en la ironia i amb 
un regust burleta i sorneguer tan característic 
de molts moments de la vida quotidiana de la 
gent dels pobles valencians. 

Nivell: Joves i adults 
Format: 13,5x21 cm.
Pàgs. 102
PVP: 12 �.
ISBN: 978-84-96545-70-0

13. elS col·loqUiS ValencianS  
atribUïtS a carleS león 

JOAqUIM MARTí MESTRE 

Segurament Puig torralva i martí Grajales 
(1883) van ser els primers a donar notícia del 
poeta carles león i a atribuir-li una sèrie de 
col·loquis valencians publicats en el seu dia 
com a anònims.  De fet, ell i escorigüela es 
poden considerar com els col·loquiers més 
interessants del darrer quart del segle XVIII. 
malauradament, aquests autors han estat poc 
més que ignorats per gran part de la crítica 
contemporània. 

Nivell: Joves i adults 
Format: 13,5x21 cm.
Pàgs. 384
PVP: 12 �.
ISBN: 978-84-96545- 65-6

15. la ciUtat tUríStica De hUi 
JESúS MONChO

a imatge de la multiplicació dels pans i dels 
peixos, moltes ciutats actuals semblen estar 
concebudes com la multiplicació de les cases 
i els edificis. a aquesta suma d’edificacions 
s’adaptarà o acomodarà després la resta de 
funcions de la ciutat. Greu assumpte. Som, 
així, en el camí de la disfuncionalitat. l’actuació 
o planificació urbanística no té com a finalitat 
el creixement de la ciutat, no és un fi en si ma-
teix, sinó que és un instrument de conciliació 
d’allò que hi ha (construït i no construït) i allò 
que pot esdevindre-hi. 

Nivell: Joves i adults 
Format: 13,5x21 cm.
Pàgs. 208
PVP: 12 �.
ISBN: 978-84-96545-71-7

18. Una altra hiStòria
VICENT ARTUR MORENO GIMéNEz

imagineu que Una altra història és un medi-
cament. no va adreçat a especialistes, sinó a 
persones que volen començar a saber. Volem 
preguntes, no respostes. és un fàrmac divul-
gatiu, estimulador, alternatiu. Volem explicar 
la història per la gatera. aquest remei té unes 
recomanacions i unes instruccions d’ús. 

Nivell: Joves i adults 
Format: 13,5x21 cm.
Pàgs. 321
PVP: 16 �.
ISBN: 978-84-92768-40-0
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4. SenSòriUm
wENCESLAU VENTARU

aquesta nova obra de Wenceslau Ventura 
(xàtiva, 1962) incideix, dins del seu estil tan 
personalitzat, en la relació entre poesia i silen-
ci. breus poemes d'un gran lirisme i plens de 
moments inspirats.

Format: 13x18 cm.
Pàgs. 48
PVP: 5,30 �.
ISBN: 84-404-0417-4

5. Ventall De PoemeS UrbanS
JOAN BROSSA

Joan brossa (barcelona, 1919) és el poeta que 
ha portat la innovació a nivells difícilment su-
perables. com el conjunt tan plural de la seua 
obra, aquest ventall de poemes breus, plens de 
singular ironia, afegeix una altra amplificació a 
la seua imprescindible poètica.

Format: 13x18 cm.
Pàgs. 56
PVP: 5,60 �.
ISBN: 84-404-2639-9

6. la terra interior
VICENT BERENGUER

Viatge intimista i elegíac al petit país de l'autor 
(Banyeres de Mariola, 1955) per a reconéixer-
se i potser afirmar uns records que espera 
puguen ser compartits; reconstrucció i diàleg 
amb un món fràgil però afectiu regit per una 
bellesa difícil, quasi estoica.

Format: 13x18 cm.
Pàgs. 48
PVP: 6,50 �.
ISBN: 84-404-5330-2

1. GetSemaní
JOSEP BONET

Josep bonet (almoines, 1951) és un poeta as-
sociat al grup anomenat dels setanta amb una 
trajectòria selecta i singular. la seua poesia és
inspirada, sensual i rica d'imatges.

Format: 13x18 cm.
Pàgs. 32
PVP: 5,50 �.
ISBN: 84-398-8740-X

2. trenta al cercle VerS 
 antoni miró
RAFAEL ALBERTI ET ALII

antologia pictòrica d'antoni miró, amb més de 
seixanta il·lustracions a color, a més de textos 
i poemes escrits a l'entorn de la seua obra, en-
tre altres, per Salvador espriu, rafael alberti, 
ovidi montllor, Salvador Jàfer, etc.

Format: 13x18 cm.
Pàgs. 130
PVP: 8,50 �.
ISBN: 84-404-0086-1

3. leS llimeS De la VoSGiana
PERE BESSÓ

Poesia epigramàtica i satírica, inspirada bàsi-
cament en la literatura francesa, amb enginyo-
sos poemes juganers i maliciosos, on l'autor 
ha volgut atacar, veladament, molts dels per-
sonatges, poemes i escriptors valencians con-
temporanis seus.

Format: 13x18 cm.
Pàgs. 72
PVP: 5,60 �.
ISBN: 84-404-0415-8
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Format: 13x18 cm.
Pàgs. 64
PVP: 6,70 �.
ISBN: 84-87734-05-7

10. qUaDern D'eStanceS
MANUEL GARCIA I GRAU

aquestes estances de Garcia Grau (benicar-
ló, 1962) són una proposta lírica ben sòlida 
dins de la seua ja important obra, on l'autor 
escriu un cant col·lectiu, com a missatger de 
la vida en la seua totalitat, amb la bella intuïció 
que aquesta és més una pretensió que no un 
acompliment.

11. breU SimFonia Per a ella
ANTONI VIzCARRO BOIX

amb aquesta obra, que obtingué el Premi mi-
guel hernández 1990, descobrim el primer lli-
bre d'un autor amb una poesia molt encertada, 
bastida en una positiva senzillesa, colpidora i 
amb inflexions sensuals molt ben dosificades.

Format: 13x18 cm.
Pàgs. 48
PVP: 6,50 �.
ISBN: 84-87734-06-5

12. eStat D'excePció
VICENT ANDRéS ESTELLéS

escrita el 1975, aquesta obra estava inèdita fins 
ara, i recrea durament la tensió social d'aquell 
any crucial reflectit amb una inspiració admi-
rable. Uns versos que renoven la millor poesia 
compromesa d'estellés.

Format: 13x18 cm.
Pàgs. 52
PVP: 6,80 �.
ISBN: 84-81134-04-9

7. tria PerSonal 1976-2005
2ª EDICIÓ - CORREGIDA I AUGMENTADA

MARC GRANELL

marc Granell (València, 1953) és autor d’una 
considerable obra poètica de llarg abast i pro-
funda humanitat, escrita al llarg de més de 
dues dècades. ara, per mitjà d’aquesta segona 
edició, corregida i posada al dia, el lector pot 
accedir de la mà del mateix autor als poemes 
considerats més punyents i representatius de 
la seua diversitat  temàtica i estilística.Format: 13x419,5 cm.

Pàgs. 120
PVP: 11,50 �.
ISBN: 84-404-7055-X

Format: 13x18 cm.
Pàgs. 102
PVP:  9,50 �.
ISBN: 84-87734-00-6

8. la mort alS llaViS
JOSEP MARIA RIBELLES

J. m. ribelles (Puçol, 1932-1997), conegut 
poeta d'expressió castellana fins ara, amb 
aquest primer llibre seu publicat en català tren-
ca vint anys de silenci i de rigor poètic i humà 
exemplars; la seua poesia, sensual i emotiva, 
aprofundeix amb risc per a afirmar la bellesa.

9. camP De mineS
(POESIA CATALANA DEL PAíS VALENCIÀ 
1980-1990)

Francesc calafat (bellreguard, 1960), lector 
atent i crític rigorós, ofereix un estudi extens 
sobre les tendències dels poetes valencians 
més significatius dels últims vint anys, a més 
d'una selecció d'autors que s'han donat a co-
néixer en la dècada dels vuitanta.

Format: 13x18 cm.
Pàgs. 130
PVP: 9,50 �.
ISBN: 84-87734-03-0

PREMI DELS ESCRIPTORS VALENCIANS, 1991
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Format: 13x18 cm.
Pàgs. 96 
PVP: 8,50 �.
ISBN: 84-87734-18-9

16. tria PerSonal (1961-1992)
JOSEP MARIA LLOMPART

última selecció de l'autor que permet entendre 
l'excepcional evolució d'una trajectòria poètica 
plena de naturalitat, com d’uns confins petits i 
limitats als què llompart de manera impercep-
tible, sempre atorga dimensions immenses. 
Versions en castellà.

Format: 13x18 cm.
Pàgs. 64
PVP: 7,60 �.
ISBN: 84-87734-16-2

17. arrel De boiG
ALEIX CORT

amb aquests originals poemes, aleix cort 
(reus, 1961) ha fet una brillant exploració 
de les virtuts que té la poesia per a recrear la 
velocitat, per a buscar noves formes de color 
i ritmes que generen sensacions inesperades 
no exemptes de novetat.

18. llibre De la llUm i elS   
 inSecteS
xavier rosselló

nascut a oliva el 1951, està considerat com 
uns dels poetes més reexits i originals de la 
poesia valenciana dels setanta. la selecció que 
ha fet ara l'autor permet conéixer d'una ma-
nera immillorable la seua intensa obra poètica 
escrita fins ara.

Format: 13x18 cm.
Pàgs. 52
PVP: 7,20 �.
ISBN: 84-87734-17-0

PREMI MIGUEL HERNÁNDEZ, 1992

Format: 13x18 cm.
Pàgs. 80
PVP: 7,70 �.
ISBN: 84-87734-13-8

13. tria PerSonal (1973 - 1987)
JOAN NAVARRO

nascut a oliva el 1951, està considerat com 
uns dels poetes més reexits i originals de la 
poesia valenciana dels setanta. la selecció que 
ha fet ara l'autor permet conéixer d'una ma-
nera immillorable la seua intensa obra poètica 
escrita fins ara.

14. el naUFraGi Del 
 DEUTSchLAND
GERARD MANLEy hOPkINS

hopkins (1844-1889) és un poeta anglés im-
portantíssim. escassament llegit, amb aquesta 
primera traducció, prologada i anotada al ca-
talà, tenim ara a l'abast la composició consi-
derada per la crítica, de manera unànime, com 
una de les grans odes de la llengua anglesa.

Format: 13x18 cm.
Pàgs. 84
PVP: 7,70 �.
ISBN: 84-87734-14-16

15. l’eStança 
 CAMINS EN LA PINTURA D’ANTONI MIRÓ

JOSEP SOU

a la ja considerable obra poètica de l'alcoià Jo-
sep Sou (1951), circumscrita dins l'anomenada 
poesia experimental, afegim aquest volum 
confegit amb textos originats a partir de la pin-
tura d'antoni miró, que amplien i interpreten el 
món pictòric i ètic d'aquest artista.

Format: 13x18 cm.
Pàgs. 72
PVP: 9,20 �.
ISBN: 84-87734-11-1
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24. FUlleS SeqUeS
MIqUEL ARNAU

aquest poemari de miquel arnau (burjassot, 
1930-1997) compila una obra escrita amb 
serenitat i perspicàcia a l'entorn de la belle-
sa posseïda i la desitjada, sobre la condició  
d'home i el pas inexorable del temps amb un 
llenguatge d'exemplar intuïció i sobrietat.

Format: 13x18 cm.
Pàgs. 40
PVP: 8,20 �.
ISBN: 84-87734-24-3

Format: 13x18 cm.
Pàgs. 72
PVP: 7,90 �.
ISBN: 84-87734-23-5

23. línia De Foc 
 (CANçONS & POEMES)
REMIGI PALMERO

autor musical d'una llarga i mítica carrera, 
també ha col·laborat amb altres músics, des 
dels anys setanta, com a compositor o guitar-
rista i vocalista. el volum d'ara registra totes 
les seues cançons gravades: temes amb un 
lirisme original i ànsies de llibertat.

Format: 13x18 cm.
Pàgs. 56
PVP: 7,60 �.
ISBN: 84-87734-22-7

22. Vint-i-DUeS manS De 
 PintUra
JOSEP PORCAR

tercer llibre de Josep Porcar (castelló, 1973), 
un poeta que podem considerar una revelació, 
caracteritzat per l'ambició i la profunditat dels 
seus versos elegíacs, dúctils i suggeridors a 
l'entorn d'un tema sempre clàssic com l'amor 
inacabat.

20. comPàS D’eSPera
ENRIC SòRIA

enric Sòria (oliva, 1958) ha escrit els seus ver-
sos des d'un diàleg intel·ligent i cultivat entre 
el passat i el present, per a conformar, amb 
inusual harmonia, un testimoni pur de recer-
ca apassionada i necessària de l'home i de les 
seues arrels i somnis.

Format: 13x18 cm.
Pàgs. 56
PVP: 7,70 �.
ISBN: 84-87734-20-0

19. treS PoemeS SecretS
IORGOS SEFERIS

Primera versió al nostre idioma del darrer poe-
mari publicat per Seferis (1900-1971), un dels 
poetes més significatius de la generació dels 
anys trenta, l'edat de maduresa de la literatura 
grega moderna.

Format: 13x18 cm.
Pàgs. 92
PVP: 8,70 �.
ISBN: 84-87734-19-7

21. inForme DeS De la ciUtat  
 aSSetJaDa
zBIGNIEw hERBERT

Zbigniew herbert (Polònia, 1924) és un dels 
poetes polonesos més cèlebres arreu del món. 
com han advertit els seus col·legues milosz 
i Szymborska, la seua poesia és sempre im-
pressionant i commovedora; aquesta obra de 
1992 és una de les últimes publicades.

Format: 13x18 cm.
Pàgs. 112
PVP: 8,70 �.
ISBN: 84-87734-21-9
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27. el mateix Silenci
JúLIA zABALA

incorporada a la poesia valenciana, amb 
aquest segon llibre, Zabala (València, 1975) 
representa ja una aposta amb virtuts d'una 
poesia concisa i antiretòrica que explora els 
lligams imprevisibles de la vida.

30. cançonS De reDemPció
SERGI TORRÓ

Sergi torró (ontinyent, 1971) amb aques-
ta obra confirma la seua poesia amb molta 
personalitat, dins d'un evident registre irònic 
i intimista que dosifica les referències tempo-
rals i enriqueix el poema amb punts de vista 
inesperats i eficaços.

Format: 13x18 cm.
Pàgs. 48
PVP: 7,20 �.
ISBN: 84-87734-34-0

Format: 13x18 cm.
Pàgs. 40
PVP: 9,30 �.
ISBN: 84-87734-31-6

29. Del otro laDo De la 
cUmbre
JOSé LUIS PARRA

este poemario es la obra maestra de Parra, 
hasta ahora; son unos versos donde el autor 
se siente elevado y maduro porque ha atra-
vesado un invierno inhóspito, a pesar de que 
el futuro sea incierto. la variedad de voces y 
temas hacen de este libro una inspiradísima 
pieza de lectura.

Format: 13x18 cm.
Pàgs. 56
PVP: 8,60 �.
ISBN: 84-87734-30-8

28. l’arrel De l’aiGUa
MONTSERRAT ABELLÓ

la llarga trajectòria de monserrat abelló com 
a traductora i poeta l'ha duta a obres com 
aquesta, depurada, sense falsos escuts i amb 
un aparent llenguatge nu que es torna intens 
al servei de reflexionar sobre el sentiment i la 
raó.

PREMI MIGUEL HERNÁNDEZ, 1995

25. Un hacha Para el hielo
JOSé LUIS PARRA

con esta obra, José luis Parra (madrid, 1944), 
aborda la persistente obsesión y el miedo a la 
pérdida irreparable de un ser querido. Poesía 
de dolor, pero profunda y luminosa desde un 
registro afectuoso delante del cual el lector rá-
pidamente se convierte en cómplice.

Format: 13x18 cm.
Pàgs. 40
PVP: 8,20 �.
ISBN: 84-87734-25-1

Format: 13x18 cm.
Pàgs. 124
PVP: 11,50 �.
ISBN: 84-87734-26-X

26. atlaS D’Un món DiFícil
 (PoeSia 1988-1991)
ADRIANNE RICh

TRADUCCIÓ: MONTSERRAT ABELLÓ

Primera edició de la prestigiosa poeta nord-
americana adrianne rich (1929) que, com en 
aquest volum, ha dedicat la seua brillant obra, 
la poesia o l'assaig, a la denúncia dels margi-
nats, l'explotació de la dona i el racisme dins 
d'un país considerat exemplar.

Format: 13x18 cm.
Pàgs. 56
PVP: 7,20 �.
ISBN: 84-87734-29-4
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36. cancioneS
 (2º EDICIÓN)
qUINTíN CABRERA

quintín cabrera es un milonguero de todos los 
exilios, uno de los escasos cantores de hoy 
que no han olvidado la ligadura de sangre con 
el folclore que les pertenece. el suyo ha viaja-
do en el cofre dorado de su memoria desde el 
río de la Plata de sus años jóvenes. es canto 
de ida y vuelta, hecho con versos de muchas 
geografías que habitan en ritmos ultramarinos 
que han venido a yacer en lechos de palabras 
ibéricas.

Format: 13x19,5 cm.
Pàgs. 144
PVP: 11,50 �.
ISBN: 84-88578-56-3

Format: 13x18 cm.
Pàgs. 64
PVP: 9,30 �.
ISBN: 84-88578-55-5

35. FatUm
wESCENLAU VENTURA

aquest tercer llibre de Wenceslau Ventura (xà-
tiva, 1962), afronta els més diversos temes 
que preocupen el més íntim de l’ésser humà:
des de la solitud al pas del temps, acabant en 
la mort.

Format: 13x18 cm.
Pàgs. 86
PVP: 9,80 �.
ISBN: 84-88578-38-5

34. nimbeS
XOSé MARíA DíAz CASTRO

TRADUCCIÓ: VICENT BERENGUER

Des de la seua publicació el 1961, aquesta obra 
de Díaz castro (lugo, 1914-1990) és essencial 
per a conéixer no sols la inspiració a què pot 
arribar la poesia gallega, sinó també l'altura 
estilística d'aquest autor que, ha aconseguit 
una autèntica assimilació entre vida i obra.

31. allò qUe eS FéU ParaUla
 en mi
TRIA PERSONAL 1962-1993
CLAES ANDERSSON

andersson (hèlsinki, 1937), finés d'expressió 
sueca, és un insòlit representant de la poesia 
combativa al seu país; en la seua obra, l'oralitat 
i la senzillesa incrementen la tensió, i l'humor, 
en els temes que aborda: la deshumanització 
de la societat, la justícia social o les relacions 
personals.

Format: 13x18 cm.
Pàgs. 112
PVP: 10,70 �.
ISBN: 84-88578-37-7

Format: 13x18 cm.
Pàgs. 96
PVP: 10,20 �.
ISBN: 84-88578-43-1

32. la PérDiDa Del reino
JOSé LUIS PARRA

Dentro de su conocido estilo penetrante y 
cautivador, en esta tercera obra, Parra vuelve 
a poner énfasis en la pérdida del futuro, hace 
un contrapunto con ironía y sátira sobre las 
banalidades diarias y, finalmente, recupera las 
derrotas y los remordimientos en los cuales se 
hunde la vida.

33. antoloGia Poètica
 CANTS D’AMOR

AUSIÀS MARCh

l'amor, el dolor i la mort són els temes con-
tinuats, preferentment sensuals, del valencià 
ausiàs march. aquesta selecció, amb les ver-
sions castellanes en prosa, contribueix a fer-ne 
una lectura que aporta la màxima comprensió 
d'aquest gran poeta.

Format: 13x18 cm.
Pàgs. 168
PVP: 11,50 �.
ISBN: 84-88578-47-4
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42. PrimeraS tentatiVaS 
 PoéticaS
GABRIEL CELAyA

EDICIÓN: JOSé áNGEL ASCUNCE

Primeras tentativas poéticas recoge una serie 
de poemas de la primera época creativa del 
autor de Guipúzcoa, desde 1927 hasta 1935, y 
que ayudan a entender la naturaleza y la evolu-
ción de su obra posterior. con este objetivo se 
incorporan 20 poemas inéditos de esta época.

Format: 13x19,5 cm.
Pàgs. 96
PVP: 9 �.
ISBN: 84-88578-89-X

Format: 13x19,5 cm.
Pàgs. 180
PVP: 11 �.
ISBN: 84-88578-87-3

41. tereSa
MIGUEL DE UNAMUNO

el lector de esta obra de miguel de Unamuno 
(bilbao, 1864-1936) «quedará con la sensa-
ción de que Teresa es muchas cosas; al me-
nos, éstas: una colección de poemas amoro-
sos de corte romántico, una biografía de dos 
amantes malhadados, una serie de reflexiones 
sobre teoría y crítica literaria, además de una 
exaltación de Unamuno como poeta escrita 
por una pluma de prestigio. 

Format: 13x19,5 cm.
Pàgs. 336
PVP: 12 �.
ISBN: 84-96545-22-9

40. PoeSia reUniDa (1979-2006)
ANTONI FERRER

nascut l’any 1943 a l’alcúdia de crespins (la 
costera), antoni Ferrer és, per edat, anterior 
als anomenats “poetes dels 70” però, en els 
inicis, posteriors a ells per obra. la seua és 
una poesia essencialment distinta, ni millor ni 
pitjor que segons quines, sinó simplement i 
essencialment distinta. troba tanmateix el seu 
espai compartit amb una línia d’autors cata-
lans diferents en edat però sostinguda en el 
temps. 

37. Diario De DJelFa
MAX AUB

EDICIÓN: XELO CANDEL

Publicado por primera vez en méjico en 1944, 
Diario de Djelfa, es una obra de indignación y 
esperanza, fruto de la inhumana experiencia 
del exilio. en ella se comprueba la visión que 
tenía max aub del hombre, que tendía a la des-
trucción, contrapuesto a la humanidad.

Format: 13x18 cm.
Pàgs. 144
PVP: 11,50 �.
ISBN: 84-88578-61-X

Format: 13x18 cm.
Pàgs. 144
PVP: 10,30 �.
ISBN: 84-88578-65-2

38. SeiS eStacioneS 
 (ANTOLOGíA 1978-1996)
JUAN áNGEL CASTAñO

Seis son los libros de poesía que han sido re-
copilados por el autor y amigos con la finalidad 
de ofrecer una visión global de una obra bella, 
caracterizada sobretodo por la versificación de 
la cotidianidad.

39. SonetS comPletS
GERARD MANLEy hOPkINS

TRADUCCIÓ: I. MARTíNEz MARzO

recull complet dels 42 sonets que va escriu-
re aquest poeta del segle XIX, i que repassen 
en certa mesura tota la seua trajectòria vital, 
des de la candorosa joventut, fins la conscient 
maduresa.

Format: 13x18 cm.
Pàgs. 144
PVP: 11,50 �.
ISBN: 84-88578-71-7
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48. Petrolier
ANNA AGUILAR AMAT

«[...] aquests versos que encapçalen la prime-
ra secció del llibre es revelen com autoimatge 
del jo líric d’uns poemes que tenen sempre 
un destinatari concret i tracen un viatge per 
la pròpia vida-oceà d’una quotidianitat que 
s’expressa en la rica gamma de tonalitats que 
van de l’entusiasme al reconeixement de la de-
rrota (o de l’amor al desamor, de la plenitud 
a l’absència). “com un petrolier”, heus ací la 
comparació central, destil·lada en la metàfora 
del títol, que ens avança l’autora. [...] 

Format: 13x19,5 cm.
Pàgs. 72
PVP: 8 �.
ISBN: 84-95802-31-7

46. la caSa encenDiDa
LUIS ROSALES

La casa encendida se publicó en 1949. Desde 
la primera versión hasta la segunda pasaron 
18 años. en esta segunda versión se elimi-
naron más de 150 versos y en la cuarta parte 
se concentraron más de 200 nuevos. estas 
modificaciones, según rafael conte, “vienen 
determinados por la intención de profundizar 
un sentido”. en el contexto histórico de la 
posguerra, la crítica de la época resaltó sus 
valores formales incluyéndolo en la vertiente 
neoclasicista y evasiva del momento.

Format: 13x19,5 cm.
Pàgs. 104
PVP: 9 �.
ISBN: 84-95802-22-8

47. totS el nomS De la Pena
MARIA JOSEP ESCRIVÀ

maria Josep escrivà va nàixer al Grau de Gan-
dia (la Safor) l'any 1968. és llicenciada en Filo-
logia hispànica per la Universitat de València. 
ha publicat fins ara les obres de poesia Remor 
alè (València, 1993) i A les palpentes del vidre 
(barcelona, 1998).
la seua poesia també està representada en 
Vint-i-un poetes del xxi. Una antologia dels 
joves poetes catalans, a cura d'ernest Farrés, 
Dotze poetes joves valencians, a cura de Fran-
cesc calafat i marc Granell.

Format: 13x19,5 cm.
Pàgs. 78
PVP: 8 �.
ISBN: 84-95802-27-9

44. el Primer libro De laS 
 èGloGaS
VICENT ANDRéS ESTELLéS

Vicent andrés estellés (burjassot 1934-Valèn-
cia 1993). Poeta i periodista. considerat el 
principal renovador de la poesia valenciana 
contemporània en català. autor d’una copiosa 
obra, es donà a coneixer el 1953 amb el llibre 
ciutat a cau d’orella, però no fou fins a prin-
cipis dels anys setanta quan es publiquen les 
seues obres completes i obté una gran acollida 
per part dels lectors i la crítica.

Format: 13x19,5 cm.
Pàgs. 96
PVP: 9 �.
ISBN: 84-95802-08-2

43. SenSe mi
ISIDRE MARTíNEz MARzO

isidre martínez marzo (València, 1964) 
s’estrenà com a poeta amb la publicació de La 
casa perduda, al qual seguiren Inici de les ho-
res, himnes, L’altre encara i camí de tornada. 
recentment ha publicat La tristesa de Sócra-
tes i Els Adéus. ha traduït poesia anglesa, en 
especial Gerard m. hopkins (en aquesta edito-
rial) i Dylan thomas. 

Format: 13x19,5 cm.
Pàgs.  64
PVP: 9 �.
ISBN: 84-88578-94-6

45. cànticS De FUm
VICENT MARTíNEz I AGUILAR

Vicent martínez i aguilar va nàixer l'any 1960 
a tavernes blanques (l'horta nord). Durant 
molts anys, com a mestre, es va dedicar a 
l'ensenyament d'adults, i actualment col·labora 
en la ràdio. també participà com a lletrista en 
el grup musical carraixet i darrerament repre-
senta l'espectacle badall, de contingut poèti-
comusical. aquest és el seu primer llibre de 
poesia.Format: 13x19,5 cm.

Pàgs. 76
PVP: 8 �.
ISBN: 84-95802-09-0
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54. VerSoS De iDa y VUelta
yASMINA GALáN

nació el año 1980 en Gandía (Valencia) y resi-
de en Valencia, en cuya Universidad ha estu-
diado Filología hispánica.       además de este 
iii premio de poesía césar Simón, obtuvo el 
accésit del i concurso de microcuentos (Uni-
versitat de València, 2001), el segundo premio 
de poesía Flors de Primavera (ayuntamiento 
de Viladecans, 2002), el primer premio de 
poesía del marc Granell (almussafes, 2003) y 
el segundo premio de poesía de quintanar de 
rey, 2002, (cuenca). 

Format: 13x19,5 cm.
Pàgs. 64
PVP: 8 �.
ISBN: 84-95802-75-9

53. amherSt
EMILy DICkINSON

emily Dickinson (1830-1886) va escriure la 
seua obra al llarg de tota una vida dedicada 
amb una meticulosa religiositat a la creació 
d’un pensament transcendent.
Dickinson se’ns presenta com la seductora per 
excel·lència. tot el que es troba al seu voltant 
queda en el misteri. com els seus poemes: en-
revessats, juganers, inquietants i gnòmics. 

Format: 13x19,5 cm.
Pàgs. 144
PVP: 9 �.
ISBN: 84-95802-57-0

52. cor DeSmoblat
RAMON RAMON

és la passió la que nia en els versos de ramon 
ramon, vestida de diferents formes –de jo, de 
tu, d’amor o desamor, de fàstic, o de poesia, 
entre altres coses–. Deia Víctor hugo que les 
passions moren amb l’edat, i és contra això 
que es dispara l’odi del poeta. tot ho estima i 
tot ho odia, com ha de ser una veritable desig. 
la poesia de ramon ramon és un crit d’alerta, 
de clatellada a qui s’adorm damunt la taula del 
temps, que fa morir la vida, l’amor, l’amistat, 
la justícia.

Format: 13x19,5 cm.
Pàgs. 72
PVP: 8 �.
ISBN: 84-95802-56-2

50. ciUDaD SUSUrraDa al 
 oíDo
VICENT ANDRéS ESTELLéS

el año 1953 marca un antes y un después en la 
historia de la poesía valenciana porque en él se 
publicó el primer libro, ciutat a cau d’orella, de 
Vicent andrés estellés. ya entonces no pasó 
desapercibido.
en el descubrimos que Vicent andrés estellés 
era un poeta torrencial, proteico y enormemen-
te poderoso; igualmente capaz del impromptu 
lírico sutil, de la melopea desencadenada, el 
laborioso soneto, el epigrama salaz y el lento 

Format: 13x19,5 cm.
Pàgs. 112
PVP: 9 �.
ISBN: 84-95802-36-8

49. exceSo De eqUiPaJe
ELENA TORRES

el viaje —o la huida—, es uno de los refu-
gios cuando nuestro mundo se desmigaja. el 
exceso de equipaje nos ata a situaciones ya 
concluidas. aparece cuando la confianza nos 
traiciona y la nostalgia recuerda las luchas 
perdidas.

Format: 13x19,5 cm.
Pàgs. 56
PVP: 8 �.
ISBN: 84-95802-32-5

51. ii certamen De PoeSía 
 ceSar Simón
CARLOS DURá hERRERO E INMA SIMÓN

Son ganadores del ii certamen de Poesía cé-
sar Simón, edición 2002, organizado y patro-
cinado por carmen Sui Generis de Valencia, 
con las obras: El agua no espera palabras en 
modalidad de castellano y Ombres de l'avenir 
en modalidad de valenciano.

Format: 13x19,5 cm.
Pàgs. 48
PVP: 6 �.
ISBN: 84-95802-46-5

III Certamen César Simón de poesía, 2004

II PREMI CREACIÓ POÉTICA DE PAIPORTA
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60. tarD o D’hora
MARC GRANELL

tard o d’hora és una obra que pot llegir-se 
com una inquietant col·lecció de poemes que, 
amb la seducció amb què acostuma a fer-ho 
marc Granell, subratlla tant la transcendència 
d’alguns aspectes punyents de la quotidianitat 
personal com també algunes quimeres socials 
molt perverses de la nostra societat. al capda-
vall, el dolor, la guerra, la mort, la dignitat dels 
pobles o l’amor no són simples llocs comuns 
perquè l’art se’ls admire, sinó perquè a partir 
del llenguatge de la ironia, aquests poemes 
cobren un eco nou.

Format: 13x19,5 cm.
Pàgs. 80
PVP: 9 �.
ISBN: 84-96545-12-1

59. memòria De tU i De mi
MONTSERRAT ABELLÓ

montserrat abelló és autora d’una obra poètica 
iniciada fa més de quaranta anys, que es troba 
publicada en al cor de les paraules. Obra poè-
tica 1963-2002 (barcelona, 2002). el present 
llibre és, doncs, una insistència i alhora una 
culminació, plena de vitalitat creativa, d’una 
escriptura poètica sempre enfrontada al pes 
del silenci i les complicitats en tants moments 
determinants de la vida. Format: 13x19,5 cm.

Pàgs. 72
PVP: 9 �.
ISBN: 84-96545-11-3

58. la Palabra rabia
PEDRO MONTEALEGRE
IV Certamen César Simón de poesía, 2005

Pedro montealegre nació en Santiago de chi-
le en 1975 es periodista y actualmente cursa 
el doctorado en hispánicas en la Universidad 
Jaime i de castellón de la Plana. Su obra poé-
tica ha sido reconocida con diversos premios 
y menciones en su país, donde publicó la obra 
Santos Subrogantes (1999). Su poesía está 
representada en los volúmenes antológicos 
Neruda, la lluvia, el río (1996).

Format: 13x19,5 cm.
Pàgs. 80
PVP: 9 �.
ISBN: 84-95802-02-4

56. la GUerra
ANTONIO MAChADO

no se comprende muy bien por qué un libro 
como LA GUERRA (1936-1937), el último que 
publicara en vida antonio machado, ha sido ex-
cluido sistemáticamente de las diversas edicio-
nes de su obra. lo más fácil es achacar el lapsus 
libri a que los diversos artículos y poemas que 
componen el mencionado volumen -siete en to-
tal, fechados entre agosto de 1936 (madrid) y 
mayo de 1937 (Valencia)- aparecieron con ante-
rioridad en periódicos en la guerra civil, forzan-
do a los editores a fagocitar dichos textos.

57. cameS aJUDeU-me
RUBéN LUzÓN

rubén luzón va nàixer a València l’any 1982, 
és llicenciat en filologia catalana per la univer-
sitat de València, on actualment estudia filolo-
gia hispànica i col·labora en la revista caràc-
ters. es la seua una veu molt personal, s’ha 
desfet de determinades tradicions cosa que li 
ha fet construir un estil personal molt marcat. 

Format: 13x19,5 cm.
Pàgs. 48
PVP: 9 �.
ISBN: 84-96545-01-6

Format: 13x19,5 cm.
Pàgs. 144
PVP: 12 �.
ISBN: 84-95802-88-0

55. PoeSíaS
JOAN ROíS DE CORELLA

esta edición y traducción poética de eduard J. 
Verger recoge las poesías en verso de core-
lla, y una pequeña muestra de sus prosas que 
comprende los temas más frecuentados por el 
autor: el mitológico, el hagiográfico o teológi-
co y el sentimental, y su finalidad es facilitar 
al lector de hoy el acceso a este clásico de la 
literatura valenciana en catalán.

Format: 13x19,,5 cm.
Pàgs. 206
PVP: 12 �.
ISBN: 84-95802-80-5
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66. DachaU
JOSé VICENTE ROJO

José Vicente rojo nació en 1959, en Valencia. 
es licenciado en Derecho, funcionario. ha es-
crito y publicado cuentos de fantasía y ciencia 
ficción en la red y en diversas revistas. Ganó 
el Premio Villa de chiva de poesía por la obra 
anatesis (1992), ha publicado el libro de rela-
tos las cosas como son (2006), y el cuento 
atchús, el semáforo constipado, en edición.

Format: 13x19,5 cm.
Pàgs. 64
PVP: 10 �.
ISBN: 978-84-96545-40-3

65. la caçó De mariola
JOAN VALLS I JORDÀ

La cançó de Mariola (alcoi, 1947) és el seu 
primer llibre en català i, entre altres aspectes, 
és ben significatiu per l'expressió d'un món 
poètic local, per la reivindicació de la llengua, 
en aquell moment pràcticament invisible en 
àmbits literaris i cultes. el seu to d'enyorança 
i defensa del paisatge supera la pura anècdo-
ta per a constituir-se en l'anhel de quasevol 
humà en un paisatge reconeixible tant com a 
espai de soledat com a àmbit on projectar al 
futur col·lectiu.

64. cromoS
CIRO BALLESTER ALARTE I ALTRES

en aquestes col·leccions estan representats, 
en forma de cromos, els continguts més im-
portants de l’assignatura d’educació física per 
a l’edat escolar. tant els comportaments en els 
quals eduquem per a la pràctica dels jocs, com 
les capacitats que desenvolupen en les distintes 
activitats, apareixen reflectits en un llenguat-
ge adequat perquè les alumnes i els alumnes 
aprenguen jugant tot allò que donem en les 
classes i els seus beneficis. 

Format: 13x19,5 cm.
PVP: 10 �.
ISBN: 978-84-96545-37-3

Format: 13x19,5 cm.
Pàgs. 76
PVP: 10 �.
ISBN: 978-84-96545-38-0

62. PoeSia reUniDa
ANTONI FERRER  (1979-2006)

nascut l’any 1943 a l’alcúdia de crespins (la 
costera), antoni Ferrer és, per edat, anterior 
als anomenats “poetes dels 70” però, en els 
inicis, posteriors a ells per obra. la seua és 
una poesia essencialment distinta, ni millor ni 
pitjor que segons quines, sinó simplement i 
essencialment distinta. troba tanmateix el seu 
espai compartit amb una línia d’autors cata-
lans diferents en edat però sostinguda en el 
temps. 

Format: 13x19,5 cm.
Pàgs. 336
PVP: 16 �.
ISBN: 84-96545-22-9

61. moDoS De concebir la 
tarDe
CARLES SANTAEMíLIA

carles Santaemília nació en 1973 en tavernes 
blanques, (Valencia) y es licenciado en cien-
cias de la información. ha publicado los poe-
mas «Aniversarios», incluidos en cant natural 
(alzira, 1999) y también la novela Taller de in-
solencias (Zaragoza, 2002), Premio ciudad de 
monzón. este, su primer libro de poemas, ha 
sido galardonado con el  V Premio Paiporta de 
creación Poética.

Format: 13x19,5 cm.
Pàgs. 64
PVP: 9 �.
ISBN: 84-96545-14-8

Format: 13x19,5 cm.
Pàgs. 80
PVP: 10 �.
ISBN: 978-84-96545-36-6

63. memoria encarnaDa
PEP APARICIO GUADAS

Pep aparicio Guadas (énguera, la canal de na-
varrés) treballa de mestre, potser ignorant, i ha 
fet –i fa– classes en diferentsàmbits educatius, 
socials, etc. està involucrat i compromés en 
projectes-processos educatius, ètics i polítics 
relacionats amb l'emancipació i la llibertat.



58  # 

Col·leCCió Poesia Col·leCCió Poesia

#  59

71. GraDUal
JOSEP MARIA BALBASTRE

Josep maria balbastre va nàixer l’any 1964 a 
ròtova (la Safor) és llicenciat en filologia cata-
lana per la Universitat de València i professor 
de llengua i literatura de l’ensenyament secun-
dari. ha publicat La batuta dels ossos (2004), 
Premi Francesc bru, de l’ajuntament de ca-
nals, i Opòsits (2006), Premi antoni Ferrer, de 
l’alcudia de crespins.

Format: 13x19,5 cm.
Pàgs. 76
PVP: 9 �.
ISBN: 978-84-96545-59-5

70. loS SilencioS GUarDaDoS
JOSé MORáN

la poesía de moran parte de la mirada reflexiva 
sobre el mundo para decirlo en toda su exten-
sión, interior y exterior, desde sus innumerables 
prismas. y es un decir pausado, exacto, desen-
trañador y desvelador de las realidades que nos 
rodean y de aquellas, también, que nosotros 
mismos construimos en defensa propia, como 
apoyo imprescindible para seguir de pie entre 
tanta nada que nos reclama e interpela. la de 
morán es una poesía valiente desde su raíz, por-
que se abre a temas muy poco transitados.

Format: 13x19,5 cm.
Pàgs. 94
PVP: 9 �.
ISBN: 978-84-96545-58-8

72. intrUccionS Per USar la 
 realitat
DANIEL NOMEN I RECIO

Daniel nomen va nàixer a barcelona el 1957, és 
professor de llengua i literatura en l'ensyament 
secundari a badalona. ha rebut diversos pre-
mis de poesia i ha publicat les obres: Vida nova 
(barcelona, 1996), El crit del somniador (bar-
celona, 2001), Tot l'amor (tarragona, 2001), 
Per experiència pròpia (benicarló, 2002), 
com un diamant trist (València, 2003) Maons 
d'alambor (cerdanyola del Vallès, 2005), 50 
poemes (Valviá, 2005) i Intempèries (València, 
2006).

Format: 13x19,5 cm.
Pàgs. 62
PVP: 9 �.
ISBN: 978-84-96545-60-1

68. FiGUreS De l’aiGUa
PEP APARICIO GUADAS

Pep aparicio Guadas (enguera, la canal de 
navarrés) treballa de mestre, potser ignorant, 
i a fet —i fa— classes en diferents àmbits 
educatius, socials, etc. està involucrat i com-
promés en projectes-processos educatius, 
ètics, polítics relacionats amb l’emancipació i 
la llibertat.

Format: 13x19,5 cm.
Pàgs. 68
PVP: 9 �.
ISBN:  978-84-96545-53-3

69. ViUre encara
PEPA úBEDA

Pepa úbeda va viure la seua infantesa a barce-
lona. Després, ha residit a la ciutat de València 
i diverses comarques del centre i sud del País 
Valencià. és llicenciada en filosofia i lletres i 
està fent estudis de belles arts a la Universitat 
Politècnica de València; treballa de professora 
de literatura catalana a València. aquesta és la 
seua primera obra publicada.

Format: 13x19,5 cm.
Pàgs. 64
PVP: 9 �.
ISBN:  978-84-96545-55-7

67. Un meS i altreS PoemeS
BERTA PIñáN

la poesia de berta Piñán neix de l’equilibri  en-
tre l’acceptació i la renúncia, entre l’evocació 
celebrativa i la constatació del dany i la man-
cança, i sempre ha tingut aquesta esmentada 
propensió moral que deriva, al capdavall, de 
la seua convicció que la poesia és necessària 
com a instrument de coneixement i configura-
ció del món. 

Format: 13x19,5 cm.
Pàgs. 136
PVP: 9 �.
ISBN: 978-84-96545-52-6
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78. qUaSi en terra
GERALD VIzENOR

Va nàixer el 1934 a minneapolis, estats Units, 
és l’autor indi nord-americà més important 
d’aquests moments arran la publicació de nom-
broses obres dedicades a explorar i redefinir 
la història passada i present dels nadius nord-
americans. amb una actitud extraordinàriament 
innovadora, ha compartit la seua activitat aca-
dèmica amb la poesia, l’assaig, la novel·la i la 
crítica, alhora que ha desenvolupat una intensa 
activitat contra la política racial discriminatòria 
del seu país. 

Format: 13x19,5 cm.
Pàgs. 224
PVP:16 �.
ISBN: 978-84-96545-92-2

77. Sobre el lamento De 
 JaSón y otroS PoemaS
VICENT ALONSO

Vicent alonso nació en 1948 en Godella (Va-
lencia), es autor en catalán de diversos poe-
marios: Albes d’enlloc (barcelona, 1985), 
Ritme de clepsidra (Valencia, 1986), cercles 
de la mirada (alzira, 1998), i Del clam de Jasó 
(barcelona, 2002).  como ensayista ha publi-
cado, entre otras, las obras: Entre la poesia en 
prosa i el conte literari (barcelona, 1992), Les 
paraules i els dies (alzira, 2002) y Trajecte cir-
cular. notes d’un dietari (alzira, 2004). 

Format: 13x19,5 cm.
Pàgs. 120
PVP: 12 �.
ISBN: 978-84-96545-81-6

76. monoDia De l’abSència
JOSEP PIERA

Josep Piera va nàixer a beniopa, la Safor, el 
1947. la qualitat de la sua obra el situà des 
de ben jove com un dels representants més 
destacats de la Generació dels 70 de la lite-
ratura catalana. Poeta i narrador, ha impulsat 
nombroses activitats culturals i ha estat vi-
cepresident de l’associació d’escriptors en 
llengua catalana i director literari de l’editorial 
tres i quatre. Format: 13,5x23 cm.

Pàgs. 88
PVP: 12 �.
ISBN: 978-84-96545-78-6

75. la SonriSa De la hierba
JOSEP PIERA

Josep Piera nació en beniopa, Valencia, en 
1947. la calidad de su obra lo situó desde 
muy joven como uno de los representantes 
más destacados de la Generación de los 70 
de la literatura catalana. Poeta y narrador, ha 
impulsado numerosas actividades cultura-
les y ha sido vicepresidente de l’associació 
d’escriptors en llengua catalana y director li-
terario de la editorial tres i quatre. ha recibido 
numerosos premios, entre los que destacan, 
en poesía, el premio ausiàs march y el carles 
riba de 1979, en narrativa.

Format: 13,5x23 cm.
Pàgs. 160
PVP: 16 �.
ISBN: 978-84-96545-77-9

74. el qUe cUenta laS 
 SílabaS
RICARDO BERMEJO

ricardo bermejo Álvarez nació en 1961 en Fuen-
te de cantos (badajoz) y reside en San Fernando 
(cádiz). De su obra poética publicada destacan 
los títulos Delirios conversos (Gijón, 2002), Diva 
vida (Valencia, 2003), A ras de mundo (Álava, 
2004), Fundamentos portátiles (torredonjimeno, 
2005) y Vulnerable a la luz (león, 2007). 

Format: 13x19,5 cm.
Pàgs. 52
PVP: 9 �.
ISBN: 978-84-96545-76-2

73. el FreD íntim Del Silenci
MONTSERRAT ABELLÓ

montserrat abelló ha contribuït a la poesia ca-
talana contemporània amb una obra que me-
reix totes les consideracions pels aspectes que 
proposa de diàleg amb el món en què ha vis-
cut. aquest és un mèrit ben remarcable, com 
també la síntesi que conté la seua trajectòria 
poètica personal i la col·lectiva. Per això, en 
la seua obra trobem un reflex punyent de les 
diferents sensibilitats que han marcat el nostre 
temps.

Format: 13x19,5 cm.
Pàgs. 66
PVP: 9 �.
ISBN: 978-84-96545-61-8

PREMIO SARGANTAS DE POESÍA, 2006
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Format: 13x19,5 cm.
Pàgs. 72
PVP: 9 �.
ISBN: 84-96545-11-3

Format: 13x19,5X cm.
Pàgs. 66
PVP: 9 �.
ISBN: 978-84-96545-61-8

Format: 13x19,5X cm.
Pàgs. 66
PVP: 9 �.
ISBN: 978-84-96545-61-8

84. reFUGi incòlUme
EDUARD MARCO

eduard marco va nàixer a borbotó (l'horta 
nord) l'any 1976. és llicenciat en filologia cata-
lana per la Universitat de València on va formar 
part del grup qasida de poesia. actualment 
treballa com a traductor, llaurador i poeta. ha 
publicat les obres La quadratura del cercle 
(València, 2004) i càbala (carcaixent, 2007).

83. el FreD íntim Del Silenci
MONTSERRAT ABELLÓ

montserrat abelló ha contribuït a la poesia ca-
talana contemporània amb una obra que me-
reix totes les consideracions pels aspectes que 
proposa de diàleg amb el món en què ha vis-
cut. aquest és un mèrit ben remarcable, com 
també la síntesi que conté la seua trajectòria 
poètica personal i la col·lectiva. Per això, en 
la seua obra trobem un reflex punyent de les 
diferents sensibilitats que han marcat el nostre 
temps....

82. memòria De tU i De mi
MONTSERRAT ABELLÓ

montserrat abelló és autora d’una obra poètica 
iniciada fa més de quaranta anys, que es troba 
publicada en al cor de les paraules. obra poè-
tica 1963-2002 (barcelona, 2002). el present 
llibre és, doncs, una insistència i alhora una 
culminació, plena de vitalitat creativa, d’una 
escriptura poètica sempre enfrontada al pes 
del silenci i les complicitats en tants moments 
determinants de la vida. Format: 13x19,5 cm.

Pàgs. 80
PVP: 9 �.
ISBN: 978-84-96545-96-0

Format: 13x19,5 cm.
Pàgs. 64
PVP: 9 �.
ISBN: 978-84-96545-93-9

Format: 13x19,5 cm.
Pàgs. 80
PVP: 9 �.
ISBN: 978-84-96545-94-6

81. recol·lecció De la llUm
PEP APARICIO GUADAS

Pep aparicio Guadas (énguera, la canal de 
navarrés) treballa de mestre, i fa classes en 
diferents àmbits  educatius i socials. està in-
volucrat en projectes i processos educatius, 
ètics i polítics relacionats amb l’emancipació i 
la llibertat per mitjà de la seua participació des 
de diferents àmbits, com també amb l’edició 
i publicació d’articles de reflexió i estudis al 
respecte.

80. el aZUl De loS lÁPiceS
RAFAEL CORREChER

VI PREMIO CéSAR SIMÓN

rafael correcher nació en Valencia en 1962, 
es diplomado en relaciones laborales por la 
Universidad de Valencia, ha publicado poe-
mas en diversas revistas digitales, así como 
en la antología Polimnia 222 (2008) del aula 
taller de Poesía de la Universidad Politécnica 
de Valencia.

79. maGatZem De PerFilS
ALBERT GARCIA hERNÀNDEz

Viu a barcelona, és lector de francés, italià i 
portugués per a diverses editorials. ha rebut 
diversos premis i ha publicat les obres de poe-
sia: Significants (mislata, 1997), Les Places 
(1998), Talaies (e.a., 2001), El viatge d’allò que 
és dit (alzira, 2002), Esperons nocturns (car-
caixent, 2002), La importància del violoncel 
(benicarló, 2009), i de narrativa El llibre dels 
exàmens (València, 2005).

XXVI Premi Manuel Rodríguez Martínez - Ciutat d’Alcoi.
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Format: 13x19,5 cm.
Pàgs. 72
PVP: 9,90 �.
ISBN: 978-84-92768-33-2

Format: 13x19,5 cm.
Pàgs. 104
PVP: 9,90 �.
ISBN: 978-84-92768-36-3

88. ninFaS
FERNANDO MARTíN POLO

Fernando martín Polo (titaguas, 1952) es un 
estudioso de la vida y la obra del naturalista 
titagüense Simón de rojas clemente y rubio, 
sobre el cual ha publicado numerosos artícu-
los, así como la edición y coordinación de su 
historia civil, natural y eclesiástica de Titaguas 
(2000) y el Nomenclátor ornitológico (2006).

89. a DeSlloc
JOAN NAVARRO

Joan navarro (oliva, País Valencià, 1951) és 
professor de filosofia, ha publicat els llibres 
Grills esmolen ganivets a trenc de por (1974). 
L'ou de la gallina fosca (1975). és editor de la 
revista digital sèriealfa. art i literatura.

87. PoemeS D’amor
MONTSERRAT ABELLÓ

els poemes que montserrat abelló ha reunit en la 
present antologia són fruit d’una escriptura cons-
tant, compassada en el temps. l’experimentació 
assaborida de la vida en tots els seus moments 
– de la joia a l’agredolç, de la tristesa i l’enyor a 
la plenitud, de la consciència de la condició fe-
menina remarcada en bona part de l’escriptura 
poètica – configuren el pols de tot un conjunt que 
finalment l’ha impossada com una de les poetes 
més significatives i prestigioses de la literatura 
catalana d’aquesta època.

Format: 13x19,5 cm.
Pàgs. 86
PVP: 9,90 �.
ISBN: 978-84-92768-12-7

86. Uomo qUolqUe
JOSEP IGUAL

l’asserció que fa Josep igual estableix una 
correspondència – especular, com totes les 
correspondències – entre l’existència d’un 
mateix i l’alegria d’altre. al cap i a la fi, una 
equació on l’existència individual, concreta i 
positiva, és funció de la possibilitat de l’alegria 
d’una entitat genèrica regida per l’atzar, d’altre. 
no obstant tot això, la correspondència espe-
cular que assereixen els versos de Josep igual 
evidencia la manera habitual de caracteritzar. 

Format: 13x19,5 cm.
Pàgs. 52
PVP: 9 �.
ISBN: 978-84-92768-29-5

Format: 13x19,5 cm.
Pàgs. 176
PVP: 13 �.
ISBN:  978-84-92768-08-8

85. libro De loS minUtoS y 
 otroS
GEMMA GORGA

el libro es un libro intemporal. basta con leer 
un breve fragmento para darse cuenta. Dice 
Gemma: “todas las noches, cuando apago la 
lámpara, se derrama la copa espesa de la con-
ciencia y el mundo se acaba conmigo”. antes 
y después de la declaración encontramos otras 
apariciones y emociones, como días unicelu-
lares, piedras pequeñas arrojadas al agua, lin-
ternas, despertadores y también, finalmente, la 
inmensidad del silencio...

Format: 13x19,5 cm.
Pàgs. 80
PVP: 9,90 �.
ISBN: 978-84-92768-47-9

90. con breVeS oJoS
AMBROSIO GALLEGO

esta obra recoje la esencia de un viaje por tie-
rras extremeñas y aquí la memoria y la visión 
transmiten de manera privilegiada el personal 
país interior que, con los seres amados, nunca 
desaparece: el agua, la tierra, la hierba, el aire. 
así, utilizando los recursos del haiku, el autor 
ha conseguido unir bellamente la brevedad y la 
profundidad.

VII PREMIO CÉSAR SIMÓN
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caDa oliVa éS Un eStel FoS
MARkO POGACAR - DINkO TELECAN

EDICIÓ D'ÀNGEL IGELMO I PAU SANChIS

Dues propostes per a entrar en la poesia croa-
ta dels nostres dies, marko Pogacar (Split, 
1984) i Dinko telecan (Zagreb, 1974) reflec-
teixen dues actituds que s'afirmen davant el 
món d'avui per la connexió amb la sensibilitat 
actual, per l'esponteneïtat, pel lirisme i també 
pel subtil i irònic compromís amb la societat, 
unes efectes que representen una ben positiva 
aportació al panorama poètic europeu.

Format: 13x19,5 cm.
Pàgs. 104
PVP: 8.00 �.
ISBN: 978-84-92768-50-9

92. Felix orbe
JORDI VALLS 

l'obra de Jordi Valls està construint llibre rere 
llibre una imatge al voltant de la resistència de 
l'home moral davant l'opressió moderna, so-
vint presentada des d'una visió esperançada, 
com un aparent orbe feliç del qual desconfia, 
oponsant-hi un relat perspicaç de fets que 
configuren una quotidianitat que diu ben bé el 
contrari.

Format: 13x19,5 cm.
Pàgs. 80
PVP: 9.90€�.
ISBN: 978-84-92768-51-6

Format: 13x19,5 cm.
Pàgs. 52
PVP: 9.90€�.
ISBN: 978-84-92768-49-3

91. laS alaS conDenaDaS
ANDRéS R. BLANCO

Poesía de la reflexión y la indagación sobre el 
tiempo i el ser, cuando parece que todo está 
dicho y prefijado, andrés blanco és capaç de 
preguntarse desde nuevos detalles y desde un 
tono con el que los versos se hacen nuevos y 
la luz del día adquiere nueva profundidad, nue-
va emoción, una percepción entre necesarias 
dudas y certezas.

XIX PREMIO GERMÁN GAUDISA

XIX SEMINARI DE TRADUCCIÓ POÈTICA DE FARRERA

PREMI 2008-2009

la Dona al SeGle xViii
SALVADOR MERCADO MAChí - PREMI 2009
FOTOGRAFíAS: MARITA SEMPERE

el vestit, la manera de vestir-se, ha evolucionat 
des de la prehistòria acompanyant l’evolució 
de l’home en totes les seues etapes. Per  la 
indumentària  identifiquem de seguida l’època 
i la civilització. les modes evolucionen al ritme 
de la història i defineixen la classe social, la 
cultura, el clima i l’economia. aquest estudi 
se centrarà en el mon europeu occidental i en 
els segles XVIII i XIX. concretament a les terres 
de l’antic regne de València, ja baix la domi-
nació dels borbons, amb totes les influències 
d’aquesta nova etapa històrica, inclòs natural-
ment el de la indumentària.

Nivell: Joves i adults 
Format: 21x29 cm.
Pàgs. 128
PVP: 25 �.
ISBN: 978-84-96545-91-5
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món De neStor 
baSterretxea
NESTOR BASTERRETXEA

Dins la gran escultura basca, basterretxea 
(1925) ocupa per mèrits propis un espai 
d'inequívoca genialitat. el text que s'hi adjun-
ta, de la seua pròpia mà, significa una confesió 
contundent sobre les ombres i la llum de la 
creació.

Nivell: Joves i adults 
Format: 22x24,5 cm.
Pàgs. 72
PVP: 13,20 �.

Nivell: Joves i adults 
Format: 22x24,5 cm.
Pàgs. 72
PVP: 13,2 �.
ISBN: 84-87734-28-6

món De Sixto
LLUíS ALPERA

Panorama gràfic a través de l'evolució humana 
i creadora de sixto (elx 1916), un gran autor 
amb obra plàstica tan imaginativa i sensual 
com inquietant.

Col·leCCió art

món D'antoni miró
ISABEL CLARA SIMÓ I FAUST OLzINA

Pintor amb una llarga trajectòria i una evolució 
intensa a la recerca d'una interpretació perma-
nent del seu compromís artístic i humà, amb 
una mirada meticulosa al seu temps, ara vist 
des del seu temps, ara vist des del seu taller a 
través dels ulls d'una gran escriptora.

Nivell: Joves i adults 
Format: 22x27,5 cm. 
Pàgs. 72
PVP: 13,20 v
ISBN: 84--404-4913-5

Nivell: Joves i adults 
Format: 22x24,5 cm.
Pàgs. 72
PVP: 13,20 �.
ISBN: 84-87734-01-4

Nivell: Joves i adults 
Format: 22x24,5 cm.
Pàgs. 72
PVP: 13,20 �.
ISBN: 84-87734-27-8

món D'arcaDi blaSco
MáRIUS BEVIÀ I FAUST OLzINA

amb la seua encertada trajectòria, arcadi blas-
co representa una vida dins el món de la cerà-
mica plena de possibilitats creatives d'aquesta 
terra cuita amb què fa nàixer obres i peces 
d'extraordinària fantasia i luxúria con també 
bellesa.

món De GraU GarriGa
JOAN ÀNGEL BLASCO CARRASCOSA

introducció a una vida estètica interdisci-
plinària i recreadora principalment de la ma-
tèria tèxtil entre d'altres, amb què Grau Garriga 
(1929) aporta a aquesta època una genuïna 
opció per al quadre i el tapís.
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4. PenSamientoS eScoGiDoS
FRANCESC ESCRIVÀ PEIRÓ

abunda en nuestra época la literatura ascética 
de pensamientos, máximas o sentencias bre-
ves y jugosas. el hombre moderno tiene ham-
bre de verdad sustanciosa y profunda, pero no 
tiene tiempo, llevado de sus quehaceres mate-
riales y de su prisa continua para leer tratados 
largos o meditaciones extensas. Por eso busca 
lo breve, pero cargado de doctrina.

5. mi Verano aZUl
JUAN VALVERDE

Juan Valverde nació en aldaia (Valencia) en 
1963. es escolta privado, dedicado a la pro-
tección de personas i enseres, una profesión a 
la cual debe todo, pues le permitió conocer el 
año 1997 a antonio Ferrandis a quien acompa-
ñó y ayudó en calidad de secretario personal 
hasta su fallecimiento. Fruto de aquella expe-
riencia personal y de su admiración por él son 
estos recuerdos, como testimonio y homenaje 
a este gran actor valenciano.

6. la Piel Del alma
PATRO MORATAL

nada en su vida es normal, tampoco esperan 
que sea perfecto. Julia y Pilar sueñan con tener 
entre sus manos las páginas de una historia 
escrita para ellas con la tinta transparente de 
los sueños que fabrican. las dos mujeres, de 
manera radicalmente opuesta, buscan escapar 
de una existencia que no han elegido. ambas 
desconocen, al asomarse al umbral de la pro-
mesa, lo que el futuro esconde. Sólo saben 
que son dueñas de su vida y un día deciden 
escribirla ellas mismas.

Nivel: Jóvenes y adultos 
Formato: 13x19,5 cm.
Pàgs. 170
PVP: 11 �.
ISBN: 84-88578-02-4

Nivel: Jóvenes y adultos 
Formato: 13x19,5 cm.
Pàgs. 352
PVP: 11 �.
ISBN: 84-88578-95-4

Nivel: Jóvenes y adultos 
Formato: 13x19,5 cm.
Pàgs. 128
PVP: 11 �.
ISBN: 84-88578-97-0

2. SantiaGo ramón y caJal 
 en Valencia (1884-1887)
FRANCISCO J. VERA SEMPERE

Francisco J. Vera Sempere es natural de elda 
(alicante) donde nació en 1951. cursó su 
licenciatura de medicina en Valencia, docto-
rándose en 1980. ha trabajado en diversos 
proyectos de investigación, obteniendo varios 
premios científicos y académicos, relaciona-
dos con su continuada actividad asistencial, 
docente e investigadora.

Nivel: Jóvenes y adultos 
Formato: 13x19,5 cm.
Pàgs. 152
PVP: 11 �.
ISBN: 84-88578-57-1

1. mUJereS y lenGUaJe
RICARD MORANT, MIqUEL PEñARROJA y JULIA 
A. TORNAL

las diferencias sexuales apenas pueden es-
conder la igualdad esencial de los seres hu-
manos. esto es evidente en nuestros primeros 
meses de vida. la sociedad, sin embargo, ha 
asignado y asigna a las mujeres y a los hom-
bres papeles diferentes. nacemos iguales, 
pero crecemos y nos desarrollamos de mane-
ra diferente, y así se va formando, respectiva-
mente, un lenguaje femenino y masculino, con 
rasgos propios.

Nivel: Jóvenes y adultos 
Formato: 13x19,5 cm.
Pàgs. 126
PVP: 11 �.
ISBN: 84-88578-90-3

3. inteGración y liberación 
 PerSonal DeSDe el 
 PreSente
JUAN ARDOy hEREDIA

este libro da herramientas para (alcanzar la 
plena realización personal que nos haga ser 
auténticamente felices en nuestra vida) nos 
afecta a todos de una u otra manera, por lo 
que, para su lectura, el autor ha procurado que 
no sea un requisito necesario ser especialista 
en determinado ámbito del saber.

Nivel: Jóvenes y adultos 
Formato: 13x19,5 cm.
Pàgs. 128
PVP: 11 �.
ISBN: 84-88578-92-X
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10. tiemPo De barro
ALBERT hERNÀNDEz I XULVI

Tiempo de barro nos transporta a la época 
más cruda de la posguerra, al pueblo de bel-
gina, un lugar imaginario, pero integrado en el 
paisaje de la huerta y en el lago de la albufera 
de Valencia. albert hernàndez i xulvi ha escrito 
una novela coral en la que se trenzan múltiples 
historias paralelas.

Nivel: Jóvenes y adultos 
Format: 13x19,5 cm.
Pàgs. 230
PVP: 11 �.
ISBN: 84-95802-55-4

11. mUnDo menor
ANTONIO MORENO

Suma de recuerdos y cotidianidades, de fortui-
tos encuentros, lecturas y meditaciones, estas 
páginas son parte de las notas de un cuader-
no frecuentado por antonio moreno durante 
el periodo comprendido, básicamente, entre 
octubre de 1999 y febrero de 2001. Pese a no 
tratarse de un texto añadido a su obra poética, 
el presente diario aporta algunas claves que 
contribuyen a iluminarla con nuevos matices. Nivel: Jóvenes y adultos 

Format: 13x19,5 cm.
Pàgs. 184
PVP: 11 �.
ISBN: 84-95802-59-7

12. cUentoS De amor, De 
 locUra y De mUerte
CARLOS ALBERTO TORRES

carlos alberto torres nació en buenos aires, 
argentina. es profesor de ciencias sociales y 
educación comparada en la Universidad de 
california, los angeles, y ha publicado nume-
rosos artículos de investigación sobre teoría 
social, educación y sociología. en el ámbito li-
terario, a publicado Poesía perdida al atardecer 
(2004) y este volumen de cuentos en el que se 
revela como narrador, inédito hasta ahora.

Nivel: Jóvenes y adultos 
Format: 13x19,5 cm.
Pàgs. 144
PVP: 11 �.
ISBN: 84-95802-68-6

7. antoloGía De la aberración
ENRIqUE CERDáN TATO

el libro Antología de la aberración de enrique 
cerdán tato, está formado por una serie de 
artículos periodísticos, publicados entre 1970 
y 1971 en el diario alicantino Primera Página. 
estos artículos se convirtieron no sólo en una 
osada y certera crítica contra la “autoridad 
competente”, sino también, gracias a su pu-
blicación en el diario madrid, en escuela de 
algunos de los columnistas que comparten 
en la actualidad espacio en quioscos con e. 
cerdán tato.

Nivel: Jóvenes y adultos 
Format: 13x19,5 cm.
Pàgs. 240
PVP: 11 �.
ISBN: 84-95802-35-X

8. DoS FarSaS marcialeS
JOSé RICARDO MORALES

José ricardo morales es uno de los autores 
del exilio del 39 más relevantes, además de ser 
considerado como uno de los renovadores del 
teatro chileno contemporáneo, al que transmi-
tió su experiencia en el grupo teatral el búho, 
cuando lo capitaneaba max aub. autor de más 
de cuarenta obras teatrales, ha sido profusa-
mente estudiado por los entendidos, pero es-
casamente representado, a pesar de ser uno 
de los grandes valores de la cultura española 
en la diáspora del 39. 

Nivel: Jóvenes y adultos 
Format: 13x19,5 cm.
Pàgs.160
PVP: 11 �.
ISBN: 84-95802-32-5

9. aZUl eS la memoria
PATRO MORATAL

"yo me llamo alejandra", esta frase dicha por 
Puri, una niña de 8 años, inicia de manera casual 
la relación de tres mujeres que el azar reune y la 
necesidad funde en una estrecha amistad. rápi-
damente, empujadas por una simpatía recípro-
ca, empiezan a buscarse. con su mutua ayuda 
van desgranando los claroscuros de su memo-
ria y recuperan un pasado doloroso y olvidado 
que las libera de antiguos fantasmas, dando a su 
vida un nuevo sentido y un nuevo rumbo.

Nivel: Jóvenes y adultos 
Format: 13x19,5 cm.
Pàgs. 220
PVP: 11 �.
ISBN: 84-95802-54-6



74  # 

Col·leCCió CalaBria Col·leCCió CalaBria

#  75

16. marinaS-PoStiGUet-
 horaDaDa
JESúS MONChO

PRÓLOGO DE AUN (ABUSOS URBANíSTICOS NO!)

el libro que el lector tiene en sus manos es, 
básicamente, una selección de artículos de 
opinión aparecidos en la prensa entre los años 
1999-2005. Jesús moncho nos muestra unas 
instantáneas vívidas de algunos lugares signi-
ficativos de nuestra tierra, enmarcados en el 
espacio comprendido entre Dénia y Pilar de la 
horadada.

Nivel: Jóvenes y adultos 
Format: 13x19,5 cm.
Pàgs. 128
PVP: 11 �.
ISBN: 84-95802-90-2

17. textoS Sobre arteS
MAX AUB

esta edición de textos sobre artes de max aub 
comprende una antología de textos sobre artes 
visuales, tipografía y cinematografía. Fueron 
publicados a lo largo de la carrera literaria del 
escritor en periódicos españoles, franceses y 
mexicanos. Son ensayos breves que manifies-
tan las preocupaciones estéticas de un autor 
de poesía, teatro y narrativa, que vivió atento 
al desarrollo de las bellas artes a lo largo del 
siglo XX, expresando una sensibilidad muy per-
sonal a la hora de escribir.

Nivel: Jóvenes y adultos 
Format: 13x19,5 cm.
Pàgs. 168
PVP: 11 �.
ISBN:  84-95802-75-9

18. lUiS roSaleS DeSPUéS De 
 lUiS roSaleS
EDICIÓN AL CUIDADO DE XELO CANDEL

transcurrida más de una década desde la 
muerte del poeta luis rosales (Granada, 
1910-madrid, 1992), los días 18, 19 y 20 de 
octubre se celebraron en el centro cultural la 
casa encendida de madrid unas jornadas de 
poesía en torno a su obra. tarde o temprano 
había que volver de nuevo los ojos a él. Nivel: Jóvenes y adultos 

Format: 13x19,5 cm.
Pàgs. 128
PVP: 11 �.
ISBN:  84-96545-03-2

14. libro De libroS
ENRIqUE GALLUD JARDIEL

PRÓLOGO DE JúLIA TORNAL

los antiguos ya consideraban que la aparición 
y utilización de los alfabetos y de la escritura, 
casi al mismo tiempo que la aparición de la 
agricultura, fueron las primeras señales de la 
humanidad. Pero la escritura necesitaba un 
soporte, un medio que le permitiera trascender 
al propio autor, el cual podía así compartir su 
información y proyectarla en el futuro para que 
perviviera en el tiempo.

Nivel: Jóvenes y adultos 
Format: 13x19,5 cm.
Pàgs. 168
PVP: 11 �.
ISBN: 84-95802-86-4

15. ¡oh, hoGUeraS!
FERNANDO ABAD ET AL.

este libro reúne un conjunto de artículos de 
diversos autores, grandes conocedores tanto 
de alicante como de su fiesta de hogueras de 
San Juan. en sus páginas se abordan distintos 
aspectos  de una fiesta impregnada de tópicos, 
que levantan pasiones y odios y en la que des-
filan cogidas de la mano la autocomplacencia 
y la vulgaridad, inviolables tradiciones y una 
cuestionable modernidad.Nivel: Jóvenes y adultos 

Format: 13x19,5 cm.
Pàgs. 168
PVP: 11 �.
ISBN: 84-95802-89-9

13. Si eSte año no tocamoS 
 la reVolUción me 
 aVentUro con loS 
 caballoS SalVaJeS
EMILI PARDIñAS VILADRICh

el autor estruja su memoria personal para con-
tarnos sus aventuras revolucionarias vividas 
románticamente. con la intención de situarnos 
más cerca del ambiente de aquellos años, re-
cupera el lenguaje y los modos de entonces, 
la trama se desenvuelve en un viaje --on the 
road-- introspectivo.

Nivel: Jóvenes y adultos 
Format: 13x19,5 cm.
Pàgs. 168
PVP: 11 �.
ISBN: 84-95802-76-7
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22. SobreViVir en tiemPoS
 De emPreSa
JOSé Mª GUIJARRO y JORDI JOAN MAURI

este libro que tienes  en tus manos plantea una 
serie de reflexiones en el  mundo donde nos 
ha tocado vivir. Un mundo de tiempos locos 
rodeado cada vez de empresas más locas. es-
tas reflexiones, que te hacemos extensibles, y 
que seguro que por obvias que son las dejas 
día a día de lado y no caes en el porqué de tu 
existencia, en el porqué de tu propio ser y de 
los que te rodean.

Nivel: Jóvenes y adultos 
Format: 13x19,5 cm.
Pàgs. 96
PVP: 11 �.
ISBN: 84-96545-20-2

23. DioSeS De barro
AMPARO SOLER GABINO

el drama de la dura vida cotidiana de una hu-
milde familia del puerto de Valencia: el amor 
por los hijos, la búsqueda de su lugar en el 
mundo, la lucha diaria, la resignación, la es-
casez, la amistad y el paso del tiempo son los 
hilos que la autora amparo Soler Gabino entre-
cruza para tejer Dioses de Barro.

Nivel: Jóvenes y adultos 
Format: 13x19,5 cm.
Pàgs. 216
PVP: 11 �.
ISBN: 978-84-96545-30-4

24. otoño De 1941
ISIDRO GUARDIA

«en tiempos de noche oscura, me prometí a 
mí mismo, como homenaje a mis amigos idos, 
contar algo de aquella odisea». Otoño de 1941 
es el reflejo de una etapa negra de nuestra 
historia, en la cual el régimen franquista, lle-
vado por la euforia del vencedor, plantea una 
venganza sistemática a nivel estatal  sobre 
todos los que se le opusieron. Fue la terrible 
posguerra. Nivel: Jóvenes y adultos 

Format: 13x19,5 cm.
Pàgs. 320
PVP: 11 �.
ISBN: 978-84-96545-42-7

19. laS FallaS
FRANCESC ALMELA I VIVES

EDICIÓN DE GIL MANUEL hERNáNDEz MARTí

el libro que aquí presentamos es la obra de un 
pionero del estudio de la fiesta de las fallas, 
Francesc almela i Vives. Publicado en 1949, 
LAS FALLAS constituye una primera historia 
integral de la fiesta fallera, abordada de forma 
contenida y amena en sus más diversas dimen-
siones. en esta obra, escrita en un contexto po-
lítico especialmente delicado para los valencia-
nos, almela i Vives acometió la tarea de pasar 
revista a la historia de la fiesta.

Nivel: Jóvenes y adultos 
Format: 13x19,5 cm.
Pàgs. 128
PVP: 11 �.
ISBN: 84-96545-07-5

20. Vera
ROSE STEEL

tras su paso por la cárcel, por un delito que no 
cometió,  Jay mcallister decide darle un giro 
de 180 grados a su vida. trabaja de panadero y 
vive de alquiler en la “Jacintada”, una vieja fin-
ca de los suburbios malagueños, mientras en 
sus ratos libres pinta y esculpe, su verdadera 
pasión. allí conocerá a Vera, una mujer con la 
que entablara una tórrida relación de amor, de-
seo y engaño que le aproximará una vez más 
a todo aquello que pensó dejar atrás cuando 
abandono la cárcel....

Nivel: Jóvenes y adultos 
Format: 13x19,5 cm.
Pàgs. 64
PVP: 11 �.
ISBN: 84-96545-08-3

21. entre mUroS y SombraS
ISIDRO GUARDIA

Entre Muros y Sombras es una recopilación de 
relatos escritos por isidro Guardia, la mayoría 
durante los 10 años, 3 meses y 22 días que 
duró su reclusión en el penal de San miguel de 
los reyes. en ellos el autor, luchador incansa-
ble por la justicia,  nos traslada a la Posguerra 
española, una época de miserias; de condena-
dos a muerte; de personajes grises a fuerza de 
la derrota que afecto a millones de españoles 
tanto en el exilio exterior como en el interior, 
más cruel si cabe. 

Nivel: Jóvenes y adultos 
Format: 13x19,5 cm.
Pàgs. 184
PVP: 11 �.
ISBN: 84-96545-13-X



Nivel: Jóvenes y adultos Format: 
13x19,5 cm.
Pàgs. 280 

Edició coberta de cartó
PVP: 11 �.
ISBN: 978-84-96545-39-7 

Edició coberta de cartoné
PVP: 19 �.
ISBN: 978-84-96545-68-7
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28. FeoS
RAFAEL CAMARASA

la mayoría de los seres humanos, sea puntual-
mente o para desfigurar todo nuestro futuro, 
acabamos siendo feos de una forma u otra. 
aunque el diccionario la define como la “ca-
rencia de hermosura”, la recopilación de cuen-
tos que rafael camarasa nos presenta hace 
hincapié en la fealdad que va más allá de lo 
estético para adentrarse profundamente en lo 
éticamente feo. Nivel: Jóvenes y adultos 

Format: 13x19,5 cm.
Pàgs. 120
PVP: 11 �.
ISBN: 978-84-96545-75-5

29. el teSoro De loS 
 temPlarioS
MARISA FERNáNDEz CALABUIG 
ILUSTRACIONES DE GABI ALONSO

Santi y luís, dos hermanos de ocho u diez 
años están impacientes por ir, como todos los 
veranos, a Peñiscola a pasar las vacaciones 
con su amiga andrea. lo que ellos no saben es 
que este verano va a ser muy especial. además 
de divertirse nadando en la playa, navegando 
en velero, visitando el castillo de Peñiscola y 
explorando la sierra de irta, algo intrigante va 
a suceder en sus vidas. 

Nivel: Jóvenes y adultos 
Format: 13x19,5 cm.
Pàgs. 160
PVP: 9 �.
ISBN: 978-84-96545-82-3

30. el camino inVerSo
(JOAqUíN MALDONADO ALMENAR)
ALFONSO MALDONADO RUBIO 
ILUSTRACIONES DE PACO ROCA

Joaquín maldonado almenar es hijo Predilecto 
y medalla de oro de la ciudad de Valencia. na-
cido en 1907, ha sido testigo privilegiado, des-
de Valencia, de los acontecimientos históricos 
de la españa del siglo XX. en esta obra su nieto 
alfonso maldonado nos da su particular visión 
de la vida de su abuelo y se enfrenta a algunas 
de las cuestiones más inquietantes. 

Nivel: Jóvenes y adultos 
Format: 13x19,5 cm.
Pàgs. 304
PVP:  19 �.
ISBN: 978-84-96545-86-1

25. tU mentira eS mi VerDaD
RAMÓN PALOMAR

ramón Palomar ejerce el periodismo escrito 
desde hace ya mucho tiempo y su escritu-
ra pone de relieve diferentes aspectos de la 
sociedad en que vive y le rodea. el humor, la 
sorna, lo elegíaco y la ironía son algunos de 
los principales rasgos de un estilo que siempre 
refleja puntos de vista inesperados, lúdicos y 
personales.

26. el tacto De Un billete 
 FalSo
PEPE CERVERA

este es el primer libro de cuentos publicado 
por Pepe cervera, escritos todos ellos entre 
los años 2002 y 2005.
Felicidad: «Situación del ser para quien las 
circunstancias de su vida son tales como las 
desea». esta podría admitirse como una defi-
nición básica de la felicidad, incluso como un 
acertado punto de  partida desde el que traba-
jar para obtenerla. Pero aun creyendo haberla 
alcanzado siquiera temporalmente, ¿qué hacer 
para ponerla a salvo?

Nivel: Jóvenes y adultos 
Format: 13x19,5 cm.
Pàgs. 160
PVP: 11 �.
ISBN: 978-84-96545-41-0

27. SecretoS GUarDaDoS
FRANCISCA LINERO

el drama de la dura vida cotidiana de una fa-
milia andaluza a principios del siglo XX el amor 
entre dos jóvenes que marcará el destino de su 
estirpe para siempre. la lucha, la búsqueda de 
su lugar en el mundo, la escasez,  la amistad 
y el amor por los hijos son los cimientos so-
bre los que la autora construye estos Secretos 
guardados.

Nivel: Jóvenes y adultos 
Format: 13x19,5 cm.
Pàgs. 192
PVP: 11 �.
ISBN: 978-84-96545-67-0
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34. PeneDeZeUS
JUANVI MENA

«antes de seguir leyendo, césar recordó efec-
tivamente que le había entregado la dichosa 
maleta, la que le compró en el mercado del 
parque. Para ser conducida sin demasiado es-
fuerzo, tenía la maleta un tren rodante. De un 
precioso cuero negro, compartía el juego con 
el cabello de Sofía, tan de azabache. 
resultaba tan espaciosa, que podría incluir el 
barco para el fin del mundo. con las fauces 
abiertas, semejaba un rumiante volcán».

Nivel: Jóvenes y adultos 
Format: 13x19,5 cm.
Pàgs. 136
PVP: 11 �.
ISBN: 978-84-92768-32-5

35. ValencianoS en 
 bUenoS aireS
MARíA DEL CARMEN ALONSO

este libro es una traducción y adaptación de su 
tesis doctoral, presentada en lengua inglesa. 
esta investigación socio-lingüística tiene como 
objetivo principal dejar un testimonio escrito 
de los valencianos en buenos aires, y estudiar 
algunos de sus aspectos fundamentales: su his-
toria, su identidad y su lengua. Saber si conti-
nuaron usando su lengua, si pudieron transmi-
tirla a sus descendientes, qué ocurrió con sus 
costumbres y tradiciones, entre otros.

36. reSeña hiStórica De la 
 Villa De beniGÁnim
Dr. D. José V. benavent y alabort

mossén benavent era un alumne avantatjat 
de les escoles de benigànim, que, com molts 
altres del seu temps, ‘es trauria la carrera de 
capellà’ i arribaria a ser un sacerdot respectat i 
ben posicionat socialment. la vocació religio-
sa, al benigànim del segle XIX, era una de les 
poques eixides que trobaven els joves fills de 
llauradors i terratinents per a promocionar-se 
socialment a través dels estudis. 

abel Soler

Nivel: Jóvenes y adultos 
Format: 13x21 cm.
Pàgs. 152
PVP:  11 �.
ISBN:  978–84–92768–38–7

Nivel: Jóvenes y adultos 
Format: 13x21 cm.
Pàgs. 240
PVP: 11 �.
ISBN: 978-84-92768-39-4

31. ¿qUien mató a eVa?
MANEL JOAN I ARINyò

como tantas noches de sábado, tres chicas 
–Sandra, lorena y eva– van a bailar a una 
discoteca. nunca volverán a sus casas. Pocos 
días después aparece el cadáver de una de 
ellas, y héctor, acusado del crimen ingresa en 
prisión. tres años más tarde se recuperan los 
cuerpos de las otras dos jóvenes y se reabre 
el caso.

Nivel: Jóvenes y adultos 
Format: 13x19,5 cm.
Pàgs. 198
PVP: 11 �.
ISBN: 978-84-92768-04-2

33. mil y Una mUJereS qUe 
 cambian Valencia
MARíA JOSé DíAz

la presente obra refleja veintidós retratos de 
mujeres con un fondo de paisaje intimista que 
provoca la conversación, la curiosidad por el 
saber de otras mujeres, por el deseo de cono-
cer el trabajo que cada una de ellas ha ido de-
sarrollando en su especialidad y mostrar sus 
opiniones respecto a una variedad de temas 
que fuimos desgranando.

Nivel: Jóvenes y adultos 
Format: 13x21 cm.
Pàgs. 310
PVP: 20 �.
ISBN: 978-84-92768-30-1

32. loS meJoreS VinoS y 
 VinateroS ValencianoS
JOAN C. MARTíN

el hombre es un animal racional, que actúa se-
gún le dicta su pensamiento y no los bajos ni 
los altos instintos. Por ese motivo es el único 
ser vivo que bebe sin sed, sin que la necesi-
dad le acucie, por mero placer o por pecadora 
devoción. y según Plinio este tránsito se desa-
rrolla con y por el vino, como primera bebida 
concebida por el hombre para su satisfacción 
intelectual.

Nivel: Jóvenes y adultos 
Format: 14x21,5 cm.
Pàgs. 258
PVP: 22 �.
ISBN: 978-84-92768-11-0
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40. SU Árbol De SanGre
ROSESTEEL

la vida de la joven christabel d’otranço, mu-
chacha con un don innato para el canto, dio 
un vuelco cuando se cruzó en su camino el 
arrogante Sir Daniel Sverk, prometido de su 
prima. tras jurarle amor y matrimonio, la vida 
de christabel, se ve truncada por un ardid de 
su maquiavélica prima.
es, a partir de entonces cuando christabel re-
nace en la oscuridad arrastrando víctimas a su 
paso hasta que, vuelve a cruzarse en su camino 
otro ser arrogante: el pirata Sir Daniel Drake.

Nivel: Jóvenes y adultos 
Format: 13x19,5 cm.
Pàgs. 208
PVP: 10,9 �.

41. el Secreto De chichén itZÁ
MARíA DEL CARMEN ALONSO

Santi está en el colegio realizando los deberes; 
al levantar la vista se queda estupefacto: un 
enorme jaguar negro se le acerca sorteando 
los pupitres de sus compañeros de clase... 
aquel jaguar era la señal de que Santi había 
sido elegido para llevar a cabo una misión en 
la antigua ciudad maya de chichén itzá. tendrá 
que viajar atrás en el tiempo y vivir una nueva 
e increíble aventura con su hermano luís y sus 
amigos andrea y alfredo. Una aventura mucho 
más peligrosa que la que vivieron cuando des-
cubrieron el tesoro de los templarios. 

Nivel: Jóvenes y adultos 
Format: 13x21 cm.
Pàgs. 240
PVP: 11 �.
ISBN: 978-84-92768-53-0

37. entre Un abUrrimiento 
y Un amor clanDeStino

CéSAR SIMÓN

en esta narración el protagonista expone una 
trama de vivencias, deseos y ensoñaciones, 
sin duda una exploración de sus pérdidas 
sentimentales, que cautivan la lectura de la 
obra. Pero, además, en ella encontramos una 
conciencia sobre lo popular y lo culto, sobre lo 
carnal  y lo intelectual, sobre lo convencional y 
lo clandestino, como una esencia que no deja 
de afectar la vida de cada criatura humana, en 
sus detalles y categorías.

Nivel: Jóvenes y adultos 
Format: 13x19,5 cm.
Pàgs. 164
PVP: 11€�.
ISBN: 978-84-92768-46-2

39. hambre
LUIS DEL ROMERO

hambre, el sexto libro de cuentos publicado por 
su autor pretende ser, además de un intento de 
recordar y hacer recordar a los otros, tal como 
pedía el poeta, un empeño por paliar el hambre 
descomunal que traen consigo todas las gue-
rras. Una difícil tarea que sólo se puede lograr 
echando mano, como hizo el protagonista del 
relato que da título al volumen, del sutil artificio 
de las palabras.Nivel: Jóvenes y adultos 

Format: 13x21 cm.
Pàgs. 80
PVP: 11€�.
ISBN: 978-84-92768-48-6

38. el Valenciano: nombre, 
hiStoria, SitUación 

 SociolinGüíStica y 
 caracteríSticaS bÁSicaS
EMILI CASANOVA, ABELARD SARAGOSSÀ

El valenciano: nombre, historia, situación so-
ciolingüística y características básicas, preten-
de dar a conocer a profesionales de la lengua 
y al público culto en general, con motivo de la 
celebración en Valencia del 26 cilFr2010, las 
características principales de la historia externa 
e interna de la variante valenciana de la lengua 
conocida internacionalmente como catalana.

Nivel: Jóvenes y adultos 
Format: 14x21,5 cm.
Pàgs. 72
PVP: 11€�.
ISBN: 978-84-92768-45-5

EN PREPARACIÓ

EN PREPARACIÓ
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4. De botxinS i GotS D’aiGUa
òSCAR VILARROyA

”Una suicida palestina mata a 19 personas en 
un restaurante israelí. Sharon ordena bombar-
dear Gaza”. Un titular que comença a sonar-nos 
familiar en les primeres pàgines dels diaris. 
Deixant de banda tot judici polític o moral, 
el que més sorprèn és la normalitat amb què 
transmetem informacions del tot incomprensi-
bles. De veritat hi ha algú que entengui aquest 
titular? en quina dinàmica està un individu que 
sacrifica la vida per matar un grup de persones 
que no coneix?

Nivell: Joves i adults 
Format: 12x17 cm.
Pàgs. 120
PVP: 8,50 �.
ISBN: 84-95802-50-3

5. narcíS
MAX AUB

el corpus  teatral de max aub ha estat injusta-
ment valorat, perquè  la seua obra dramàtica 
ha estat important per la seua significació, per 
la seua estructura i pels elements estilístics 
que la configuren. Narcís, enquadrat dins de la 
seua primera època, rep la influència dels co-
rrents estètics que recorren l’europa dels anys 
vint, els quas aub conjumina amb una mena 
de teatre deshumanitzat, que desemboca en 
un procés d’abstracció que envolta els perso-
natges, els temes, la paraula i l’acció.

Nivell: Joves i adults 
Format: 12x17 cm.
Pàgs. 112
PVP: 7 �.
ISBN: 84-95802-37-6

6. elS PaPaGenoS
JOAN GUASP

el que podríem dir «declaració de principis» 
d’aquesta nova obra teatral d’en Joan Guasp 
arriba molt d’hora. és a la tercera intervenció 
que un dels tres únics personatges afirma: «no-
més sé que no sé res». la dita no és original i, 
segurament per això mateix, l’autor insereix una 
acotació que obliga el personatge a pronunciar-
la amb una certa ironia contagiosa, com si fóra 
conscient que allò que l’obliguen a dir no és 
fruit de la seua pròpia agudesa mental, sinó que 
el que intenta és fer-se l’intel·lectual esmentant 
un axioma clàssic.

Nivell: Joves i adults 
Format: 12x17 cm.
Pàgs. 112
PVP: 8,50 �.
ISBN: 84-95802-61-9

2. DeSProPòSitS
EMPAR VAyÀ

empar Vayà és llicenciada en art dramàtic per 
l’eSaD de València i llicenciada en Geografia i 
història per la Universitat de València. ha diri-
git el taller permanent de teatre per a adults a 
l’escola de teatre de Sant marcel·lí (València) i 
ha estat professora d’art dramàtic a l’escola de 
l’actor. Despropòsits és la seua primera obra de 
teatre i, segons l’autora, nascuda “de la necessi-
tat de tres actrius aturades en un atur que es veia 
molt llarg i amb poques perspectives de canvi”

3. DoS DrameS i Una FarSa
 VICENT ANDRéS ESTELLéS

EDICIÓ A CURA DE FRANCESC PéREz CALAFAT

Vicent andrés estellés. Poeta i periodista. 
considerat el principal renovador de la poesia 
valenciana contemporània en català, és autor 
d'una copiosa obra que comença a publicar-
se en 1953 i aconsegueix, a principi dels anys 
setanta, una gran acollida per part dels lectors 
i la crítica.

Nivell: Joves i adults 
Format: 12x17 cm.
Pàgs. 62
PVP:  7,20 v
ISBN: 84-88578-85-7

1. el baGUl De la memòria
ALBERT hERNÀNDEz I XULVI

l'escriptor albert hernàndez i xulvi dóna ara 
a la llum pública, la del paper imprés, la seua 
segona obra de taetre. Una obra de teatre 
que existeix només en el paper és com si no 
existiera i el nostre autor, conscient d'això, ha 
sabut jugar –gràcies, és clar, a l'interés que les 
seues obres han trobat– la basa de la repre-
sentació: la de la corporeïtat.

Nivell: Joves i adults 
Format: 12x17 cm.
Pàgs. 96
PVP:  8 �.
ISBN: 84-88578-98-9

Nivell: Joves i adults 
Format: 12x17 cm.
Pàgs. 96
PVP:  8 �.
ISBN: 84-95802-18-X

PREMI TEATRE "EL MICALET" 2000
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11. caFè
JORDI  FERRER I GRÀCIA 

aquesta obra d’ignasi moreno ens endinsa 
en el retrat d’anna, en un llampec intemporal 
on conflueixen quatre etapes de la vida d’una 
dona i on es poden veure reflectides milers 
de dones de la generació de postguerra. els 
pas del temps, els records, el sexe, l’amor i la 
mort són alguns dels clàssics temes pels quals 
l’autor ens passeja, en una recerca vital del fi-
nal al principi, mostrant-nos la seua particular 
visió de les coses. 

Nivell: Joves i adults 
Format: 12x17 cm.
Pàgs. 104
PVP: 9 �.
ISBN: 978-84-96545-73-1

Nivell: Joves i adults 
Format: 12x17 cm.
Pàgs. 116
PVP:  9 �.
ISBN: 978-84-96545-49-6

10. 70 GramS
IGNASI MORENO GUTIéRREz

ignasi moreno és un home de teatre, a la ma-
nera del teatre independent dels anys setanta. 
escriu, actua, quan va de bolo munta i des-
munta l'escenografia, ajuda a penjar els focus, 
carrega i descarrega la furgoneta. coneix el 
que és gaudir d'un escenari en òptimes con-
dicions i el que és actuar adaptant-se a espais 
on miraculosament pots dur a terme una re-
presentació teatral.

7. bonnet i clàUDia
JOSEP MARIA DIéGUEz

De la mà de clàudia, la protagonista, empre-
nem un viatge que no té res d’iniciàtic, sinó 
més aviat tot el contrari: es tracta d’un retorn 
desencantat al sí de les pròpies misèries, pas-
sant per diverses etapes d’arrel “underground” 
trobem episodis explícits de sexe i excèntri-
ques dissertacions sobre la mort acompan-
yades d’alguna demostració en directe. tot 
adreçat a la boca de l’estómac.Nivell: Joves i adults 

Format: 12x17 cm.
Pàgs. 112
PVP: 8,50 �.
ISBN: 84-95802-96-1

8. SoPar D’eStiU
CARLES ARMENGOL

la producció d’armengol reuneix un reduït 
conjunt de peces tocades per la gràcia de 
l’emoció. més encara: l’obra d’armengol és 
una clara reivindicació de l’emoció com a ins-
trument indispensable per observar, per com-
prendre, per habitar el món. observem, per 
exemple, els protagonistes de Sopar d’estiu: 
contemplen la realitat a través de la televisió. 

Nivell: Joves i adults 
Format: 12x17 cm.
Pàgs. 96
PVP: 8 �.
ISBN: 84-96545-24-5

9. Ka i leS mercenàrieS
JUANVI MENA. 

aquesta obra de teatre parla d’un tema social. 
el dels distrofiats. el dels imperfectes. el dels 
que necessiten més ajuda de la necessària per 
a suportar aquest planeta de ximpanzés. De 
cara a la galeria, el món del discapacitat es tro-
ba en fase incipient, d’obrir-se pas i de mos-
trar-se. el minusvàlid està eixint a la superfície 
de la nostra societat. i per molt que s’explique i 
per molt que vulga dur-se a l’escenari, sempre 
serà poc i miserable. 

Nivell: Joves i adults 
Format: 12x17 cm.
Pàgs. 132
PVP: 8 �.
ISBN: 978-84-96545-47-2
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6. Per a qUè enS SerVeixen 
 leS cièncieS SocialS?
SUSANNA FRANCéS I VICENT LUNA

Per a què ens serveixen les ciències socials?
Gran part de l’alumnat que enceta l’eSo, en par-
lar de les ciències socials, no s’adona quina és 
la utilitat d’aquestes. les causes possibles són: 
la manca de contextualització del contingut, el 
poc arrelament al propi medi per l’ús de material 
generalitzat o l’error conceptual de creure que la 
història només la fan els gran personatges.

 ParènteSi: Un PeriòDic a  
 l’inStitUt
PILAR GARCíA I CARMEN RODRíGUEz
la realització d'un periòdic en un centre educatiu 
és la història de la posada en marxa d'una tas-
ca que no es pot engegar sense la implicació de 
professors i alumnesque vulguen participar en 
un projecte comú. obra recomanada pel jurado. 

4. inteGració De leS 
 minorieS ètniqUeS a 
 l’eScola
C. ARLANDIS, P. BADIA, J. LÓPEz 
I V. MARTíNEz

Per fer front a la realitat actual i a l’acollida de 
ciutadans marroquins als centres de la comu-
nitat Valenciana, aquest llibre es planteja tres 
objectius per a treballar un ambiciós projecte 
que englobaria totes les situacions possibles.

Nivell: Joves i adults 
Format: 20x20 cm.
Pàgs. 208
PVP: 15 �.
ISBN: 84-95802-81-3

5. leS brUixeS
MARIA VICENTA CÓRCOLES I JOANA GALDÓN

aquest projecte pren el món de les bruixes 
com a tema per acostar-lo als xiquets des de 
tots el vessants. a partir d’aquestes premis-
ses comença el treball que durà les autores 
i els alumnes a un viatge per la història i la 
llegenda. Nivell: Joves i adults 

Format: 20x20 cm.
Pàgs. 132
PVP: 12 �.
ISBN: 84-96545-23-7

Nivell: Joves i adults 
Format: 20x20 cm.
Pàgs. 132
PVP: 12 �.
ISBN: 84-96545-23-7

1. cocollibre. exPeriència 
JORDI GARCIA VILAR

Jordi Garcia Vilar (caldes de malavella (Giro-
na),1950), mestre d’escola, creà el 1987 coco-
dril cocollibre. Una història imaginativa i simpà-
tica d’un cocodril que menjava llibres. Va nàixer 
com una campanya d’animació a la lectura i des 
d’aleshores s’ha representat en escoles i bibliote-
ques municipals. 

2. leS titelleS també Van a 
 l’eScola
DOLORS TODOLí BOFí

Els titelles tambè van a l’escola, és el guanya-
dor del ii Premi caixa Popular – enric soler i 
godes d’experiències Pedagògiques a l’escola. 
el treball es planteja des de la recerca enca-
minada a introduir altres mitjans d’expressió i 
comunicació a l’escola, fent servir les titelles en 
el context de la vida quotidiana, en situacions de 
classe i de l’escola.

Nivell: Joves i adults 
Format: 20x20 cm.
Pàgs. 116
PVP: 12 �.
ISBN: 84-95802-25-2

3. cal tio carmelo
FRANCESC ALEDÓN VICENTE

aquest treball trasllada als xiquets el coneixe-
ment de l’horta i gràcies a aquest coneixement 
fer que puga arribar a tindre envers la natura 
i la pròpia cultura una mirada crítica i com-
promesa. S’intenta fer un viatge pel temps, a 
l’època del llaurador valencià i redescobrir els 
aspectes de la natura, la llengua i la societat 
d’un món en vies d’extinció. l’apropament a 
aquesta part de la societat valenciana ens ser-
virà per recuperar aquells valors positius que 
encara siguen vàlids.

Nivell: Joves i adults 
Format: 20x20 cm.
Pàgs. 120
PVP: 12 �.
ISBN: 84-95802-77-5

Nivell: Joves i adults 
Format: 20x20 cm.
Pàgs. 94
PVP: 11 �.
ISBN: 84-88578-99-7

PREMI CAIXA POPULAR - ENRIC SOLER I GODES ANY 2003



PREMI CAIXA POPULAR - ENRIC SOLER I GODES
ANY 2004

PREMI CAIXA POPULAR - ENRIC SOLER I GODES
ANY 2005

PREMI CAIXA POPULAR - ENRIC SOLER I GODES
ANY 2007

90  # 

Col·leCCió exPeriènCes

#  91

10. miqUel JocS
VIRGíNIA MARTíNEz I CALVO

la lentitud en l’evolució dels continguts deter-
mina l’avorriment per part de l’alumnat de re-
petir mil i una vegades les sessions de lectura 
treballades amb una metodologia més o menys 
semblant. aquesta situació ens fa buscar altres 
metodologies  més engrescadores i divertides 
per a tots, mestres i alumnes. amb aquest tre-
ball, MIQUEL JOcS, l’autora intenta lligar el rit-
me immers en les paraules dels poemes amb el 
ritme corporal; d’ací el plantejament d’inventar 
poemes i buscar un joc per a cadascun d’ells.

Nivell: Joves i adults 
Format: 20x20 cm.
Pàgs. 140
PVP: 12 �.
ISBN: 978-84-96545-50-2

11. teleViSió i FiloSoFia
ENRIC SENABRE CARBONELL

Divertir-se, descansar, riure, passar el temps, 
dormir, emocionar-se, plorar, menjar, avorrir-
se, cantar, ballar, estar amb amics, comentar, 
enfadarse… viure a la fi. totes aquestes ac-
cions són unes poques de les que fem davant 
la televisió. 
Si la filosofia és la disciplina crítica del món 
que ens envolta, i la televisió ens envolta amb 
la seua presència omnímoda, aleshores la 
filosofia s’havia de posar a treballar sobre la 
televisió.

Nivell: Joves i adults 
Format: 20x20 cm.
Pàgs. 294
PVP: 20 �.
ISBN: 978-84-92768-24-0

8. ¿qUè éS aixó De 
 l'homoSexUalitat?
LLORENç CARBONELL zARAGOzá

la història evidencia una llarga trajectòria de 
discriminació basada en l'orientació sexual. 
aquest llibre pretén oferir una informació bà-
sica de què és l'homosexualitat i, fonamental-
ment, de què no és l'homosexualitat, ja que el 
cononeixement erroni de l'homosexualitat ha 
provocat que les persones homosexuals, així 
com l'expressió de la seua sexualitat, hagen si-
gut considerades de manera negativa afavorint 
el seu rebuig social i la seua discriminació.

9. ¿qUé eS eSo De la 
 homoSexUaliDaD?
LLORENç CARBONELL zARAGOzá

la historia evidencia una larga trayectoria de 
discriminación basada en la orientación sexual. 
Una de las pretensiones de este libro es la de 
ofrecer una información básica de qué es la ho-
mosexualidad y, fundamentalmente, de qué no 
es la homosexualidad, ya que el conocimiento 
erróneo de la homosexualidad promovido des-
de ciertas instituciones sociales, ha provocado 
que los homosexuales, hayan sido considera-
dos de manera negativa favoreciendo su recha-
zo social y su discriminación.

Nivell: Joves i adults 
Format: 20x20 cm.
Pàgs. 120
PVP: 12 �.
ISBN: 84-96545-10-5

7. la Fira
D. CODINA I M. FONS

aquest projecte pren LA FIRA com a tema, per 
desenvolupar un treball que engloba contin-
guts conceptuals dirigits a un tipus d’alumnat 
molt concret: alumnes amb necessitats edu-
catives especials. es pren la idea de la fira per 
representar un tema d’una manera lúdica, fer 
servir l’interés pel joc dels xiquets com a eina 
d’aprenentatge. 

Nivell: Joves i adults 
Format: 20x20 cm.
Pàgs. 72
PVP: 12 �.
ISBN: 84-95802-98-8

Col·leCCió exPeriènCes

Nivell: Joves i adults 
Format: 20x20 cm.
Pàgs. 120
PVP: 12 �.
ISBN: 84-96545-09-1
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reqUieScat in Pace
SO ANDRéS CASTELLANO MARTí

quienes quieran aprender la historia valenciana, 
sepan que de ella hay dos versiones totalmente 
distintas, pues dos son las formas culturales 
que en esta tierra edetana se viven. Versiones 
de distinta maternidad y también paternidad, 
honor y grandeza. en primer lugar, tenemos la 
culta historia de aquellos que aquí llegaron y la 
escribieron; de ellos aprenderemos si leemos 
sus escritos. escritos que nos hablan de las 
personas religiones, acontecimientos, y nunca 
de la realidad vivida por las gentes. 
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recoPilació D’aUqUeS
RAFAEL GARCIA GALLANO-LLUCh 

aquesta és una recopilació d’auques d’autors 
molt il·lustres del segle passat. les auques van 
sorgir com una manera d’explicar al poble els 
oficis i vides d’altres personatges. la manca 
de coneixements culturals i d’informació de la 
gent del poble a principis del segle passat fa 
aparéixer les auques com un mitjà per omplir 
aquest buit, les auques reflectien diferents as-
pectes de la vida quotidiana i cultural: anècdo-
tes populars, temes de fauna, malalties, vides 
de sants, etc.
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laS albaDaS De titaGUaS 
FERNANDO MARTíN POLO

las albadas son las canciones que la noche 
del 24 de diciembre, el dia de nochebuena, 
se cantan en titaguas. Se cantan por afición, 
con una motivación popular y cultural, ausente 
de cualquier interés monetario y profesional. 
existen las albadas pastoriles o de niños y las 
que cantan los quintos y la rondalla. Una es a 
la Virgen, la principal. a escucharla concurre 
casi todo el pueblo. Nivell: Joves i adults 
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eSPillet i el Drac
FRANCESC JARqUE BAyO

Francesc Jarque bayo va nàixer a València el 
1940.  ha publicat més de setanta llibres i ha ex-
posat la seua obra fotogràfica en 36 ocasions.
és mestre de taller a l’escola d’arts aplicades i 
membre de la reial acadèmia de belles arts de 
Sant carles.  al llibre Espillet i el drac ha creat, 
una d’historia mítica, un preciós llibre fantàstic 
on el text es fon amb les imatges d’una manera 
absoluta per donar pas a una llegenda visual 
ambientada en la València medieval. Un llibre 
per a xiquets  que captivarà els majors. 

SimPoSio 2002 Sobre la 
hiStoria De la meDicina 
F. J. VERA, J. L. FRESqUET, F. FERRER 
BAIXAULI I OTROS.

esta publicación da a conocer los trabajos 
expuestos en el Simposium de historia de la 
medicina Valenciana, que tuvo lugar el día del 
acto conmemorativo fundacional en los 161 
años de vida del instituto médico Valenciano. 
tiene como objetivo la recuperación de per-
sonajes, hechos históricos e instituciones de 
nuestra tradición histórico médica.

hiStoriaS De la traca
SO ANDRéS CASTELLANOS MARTí

So andrés castellanos martí nace en el seno 
de una familia traca el 15 de febrero de 1946. 
Su padre y madre lo inician desde pequeño en 
los antiguos Usos y costumbres, siendo para 
él muy fácil conectar espiritualmente con al 
gente que dominaba el mundo mágico de la 
pólvora y el fuego. es fundador de tres aso-
ciaciones culturales: amigos de la Pólvora, 
amigos del museo histórico militar de levante 
y amigos del Patrimonio.
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laS PaVorDíaS ValencianaS
Mª REMEDIOS zAMORANO GENOVéS 

este libro se encuentra enmarcado en la histo-
ria de las instituciones pedagógicas españolas 
extendiéndose en una remporalidad de más de 
dos siglos (1585 - 1852) presentando unas ca-
racterísticas muy específicas. la investigación 
aborda unos hechos educativos ubicados en 
un contexto eminentemente histórico y a la vez 
consecuentes del mismo.

la Font D'en carròS
FRANCISCO BORJA MILLET PEIRÓ

libro imprescindible que retrata detallada-
mente la historia y la vida de este pueblo de la 
Safor. Un repaso que abarca desde los atrac-
tivos turísticos de las fiestas y los monumen-
tos, hasta los detalles geográficos y el clima; 
pasando por una minuciosa descripción de la 
vida social, que incluye las asociaciones cul-
turales, deportivas y los personajes que han 
marcado la histórica del pueblo. todo ello 
ilustrado con gran profusión de fotografías y 
mapas a todo color.
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hiStória De bUrJaSot
SANTIAGO LÓPEz GARCíA

este libro habla acerca de la historia de bur-
jassot, basándose en la intensa labor de divul-
gación del patrimonio cultural que realiza San-
tiago lópez desde hace varias décadas. este   
trabajo es atractivo para todos los públicos, 
especialmente para aquellos que necesitan 
un acercamiento tanto a cada época histórica 
como a temas concretos.

Nivell: Joves i adults 
Format:  21x29,7 cm.
Pàgs. 280
PVP: 28 �.
ISBN: 978-84-92768-17-2

meraVelleS ValencianeS
FIL-PER-RANDA . JOAN V. CANDEL

el títol del llibre remet a altres que comencen 
igual, com el llibre de les meravelles de ramon 
llull o el poemari de Vicent andrés estellés, 
que pren el nom de l’anterior. hem volgut fer-
ho així perquè descobrir el patrimoni és refer-
se a una tradició anterior des d’una realitat, 
l’actual, canviant. ho és també per l’actitud de 
Fèlix, el protagonista del llibre de lull, que gira 
el món meravellant-se del que es pot descobrir 
si s’aprén a mirar.
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homenatGe a clara Santiró 
Una Dona SinGUlar
ERNEST  SÀNChEz, MARIA MONTES, 
ESTIBALIz MANRIqUE I PEPA SALAVERT

amb la publicació d’aquest llibre l’associació 
José luis Sampedro per a la salut i la cultura 
vol retre homenatge a una dona singular  a la 
qual li va tocar viure temps difícil i que, mal-
grat tot, isqué endavant. amant de la cultura, 
no va poder estudiar com li hagués agradat; 
però als seixanta anys, ja amb més temps lliu-
re, es decidí a estudiar la seua llengua. 
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PatoloGía De la lenGUa
FRANCISCO VERA SEMPERE

la confección de este libro está pensada y dedi-
cada especialmente para el estudiante de odon-
tología, aunque sin olvidar nunca al profesional 
que ya la ejerce, introduciendo datos de corre-
lación anatomoclínica de los procesos que en 
ellos se describen, intentando sembrar siempre 
en la mente del lector semillas de conocimientos 
morfológicos, que estamos seguros podrán ger-
minar y fructificar en un mañana muy próximo
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