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Col·lecció Diccionaris

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 llengua d’ús literari, que hi figuren definits en les
seues diverses accepcions i la corresponent
traducció castellana, tot i concedint-ne la deguda 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

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 president i claustre de professors.
Francesc Ferrer Escrivà, 2010

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

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

2 #

# 3

Col·lecció Diccionaris

Col·lecció Diccionaris

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 desenvolupament de les seues destresses lingüístiques.
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

Valencià-Castellà i Castellà-Valencià
Francesc Ferrer Pastor

Edició coberta de cartó
15ª Edició
PVP: 12,50 .
ISBN: 978-84-95802-65-1
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«Escoltar, llegir i fer-ne inventari; matisar, definir i redactar paperetes a milers per a sintetitzar-les tot seguit; ordenar-les i revisar-les; estudiar 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 treballaren fins a l'obsessió per una causa, com és el
redreçament cultural del nostre poble.»
Josep Giner i Marco
Edició il·lustrada
3ª Edició
PVP: 13,90 .
ISBN: 978-84-96545-34-2

Francesc Ferrer Pastor

«El Diccionari general representa el major
esforç lexicogràfic fet al País Valencià des de
la tercera edició del Diccionario valencianocastellano (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 culmina 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 coberta de plàstic
11ª Edició
PVP: 11,40 .
ISBN: 978-84-95802-71-2

Diccionari valencià escolar

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

Diccionari general

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

Nivell: Joves i adults
Format: 12x17 cm.
Págs.1.632
Edició il·lustrada
1ª Edició
PVP: 26 .
ISBN: 978-84-96545-69-4

Vocabulari

Castellà-Valencià i Valencià-Castellà
Francesc Ferrer Pastor
«L'obra de depuració i fixació de la llengua escrita 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 dificultats ortogràfiques. S'han inclòs unes normes
senzilles d'ortografia.»
Francesc Ferrer Pastor

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

Nivell: Joves i adults
Format: 10 x 14 cm.
Pàgs. 1.088
Edició coberta de plàstic
23ª Edició
PVP: 13,50 .
ISBN: 978-84-95802-69-9
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Nivell: Joves i adults
Format: 17,5x24,5 cm.

Diccionari de refranys

Recull de refranys

Francesc Ferrer Pastor

Vicenta Adell Cerdà

Amb aquest diccionari Ferrer Pastor ens ofereix 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.

L’autora ha volgut recollir en aquest llibre refranys 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 repetits, però són els autènticament valencians
els que, dits en aquesta llengua, tenen una gràcia especial, que perden en ser traduïts.

Podeu adquirir-lo en preedició

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

EN PREPARACIÓ.

Diccionari del l’èxic de les
poesies d’Ausiàs March

Perles de la literatura
universal

Els objectius d’aquesta obra són, per una
part, posar a l’abast dels lectors i dels estudiosos 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 consistent en l’elaboració d’un corpus lexicogràfic
literari general dels escriptors valencians de
l’edat mitjana.

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 guardades i ara, amb el temps, li han servit per oferirte-les a tu tot desitjant que les gaudisques.

Rafael Alemany

Nivell: Adults
Format: 17,5x24,5 cm.
Pàgs. 342
PVP: 30 .
ISBN: 978-84-96545-87-8
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Vicenta Adell Cerdà

Coberta de cartó i signatura de tela
Nivell: Joves i adults
Format: 14x20,5 cm.
Pàgs. 144
PVP: 11 .
ISBN: 84-88578-59-8
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Curs de valencià
(Nivel I i II)

Criteris lingüístics, 2
Josep Lacreu i Cuesta (direcció)

Josep Lacreu i
Cuesta (direcció)

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

Aquest Curs de valencià està concebut perquè puga ser seguit d'una manera còmoda,
atractiva i útil, ja que va directament als problemes que planteja l'ús del valencià en una
sèrie d'ambits socials. Així, sense dispersions 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.
• 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

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

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

Curs de valencià

(3 Maletins)
Josep Lacreu i Cuesta (Direcció)
Aquest Curs de valencià està concebut perquè
puga ser seguit d'una manera còmoda, atractiva i útil, ja que va directament als problemes
que planteja l'ús del valencià en una sèrie
d'àmbits socials.

Nivell: Joves i adults
Format: 12x17 cm.

I: 1 llibre, 4 vídeos
• PVP: 30 .

II: 1 llibre, 8 vídeos
• PVP: 45 .

6 DVD
• PVP: 45 .

Recomanats per preparar proves de la Junta Qualificadora. Elemental i mitjà.
8 #
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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 aportenalguna novetat a l'estat de la bibliografiatoponímica— pels professors.
Nivell: Joves i adults
Format: 16x23,5 cm.

• 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 conéixer les riqueses lingüístiques que encara
són vives a les dues valls més septentrionals
de la Marina Baixa i contribuir així al recobrament de la nostra llengua i de la nostra cultura.
Nivell: Joves i adults
Format: 16x23,5 cm.
Pàgs. 142
PVP: 15 .
ISBN: 84-88578-21-0

XXXIV COL·LOQUI
GENERAL DE LA SOCIETAT
D’ONOMÀSTICA
VIII COL·LOQUI D’ONOMÀSTICA
VALENCIANA
Edició Lluís R. Valero i Emili Casanova

Nivell: Joves i adults
Format: 16x23,5 cm.
Pàgs. 712
PVP: 30 €.
ISBN: 978-84-92768-35-6
10 #

Totes estes lliçons de temàtica variada representativa 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 superació dels nostres estudiosos al si de la Societat
d’Onomàstica.

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 informació sobre temes tan diversos com els
llinatges, els sobrenoms, la toponímia valenciana, la toponímis i la literatura, etc.

Nivell: Joves i adults
Format: 15x21,5 cm.
Pàgs. 1.268
PVP: 29 .
ISBN: 84-88578-45-8

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 Valencià, tant des d’un punt de vista sincrònic com
diacrònic. Sobre tots ells plana la figura de
l’il·lustre professor Vicenç M. Roselló; professor a la Universitat de València i principal
estudiós d’aquest camp al nostre país.

Nivell: Joves i adults
Format: 16x23,5 cm.
Pàgs. 542
PVP: 27 .
ISBN: 84-88578-73-3

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 desconeixement. Aquest recull pretén d’omplir
aquest buit en la mesura possible.

Nivell: Joves i adults
Format: 16x23,5 cm.
Pàgs. 610
PVP: 30 .
ISBN: 84-88578-48-2
# 11
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Enric Valor, un home de
poble

Edició a cura d’Emili Casanova, Ramon
Mora i Josep Sanchis

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

Amb el títol Enric Valor, un home de poble
presentem diferents visions sobre l´obra valoriana 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.

Els 38 treballs que s’apleguen en aquest volum, tracten diverses disciplines totes relacionades amb el tema central del Congrés: La
variació de l’idioma. Els àmbits de més rendibilitat foren els de la sociolingüística, lexicologia i la descripció dialectal; tot i que no es
deixaren de banda d’altres, com la fraseologia
i la normativa.

Literatura autobiogràfica
Història, memòria i
construcció del subjecte

El 16 de novembre de 2000 s’inauguraven
a la facultat de filologia les primeres jornades comarcals organitzades per la Federació
d’Instituts d’Estudis Comarcals del País Valencià, les jornades van tenir com a objectiu
estudiar, salvaguardar i divulgar el nostre patrimoni cultural.

Aquest volum arreplega una sèrie d’estudis
realitzats al voltant de la producció autobiogràfica. Per les dimensions i profunditats dels
textos reunits suposa una escomesa important, imprescindible per al lector interessat en
aquesta mena de literatura.

Congrés Internacional de
toponimia i onomàstica
catalana

Memòria i literatura La
construcció del subjecte
femení. Periodisme i
autobiografia

Edició a cura d’Emili Casanova i Vicenç M.
Roselló

Nivell: Joves i adults
Format: 16x23,5 cm.
Pàgs. 1.088
PVP: 30 .
ISBN: 84-95802-16-3
12 #

Emili Casanova, Joaquim Martí i Abelard
Saragossà

L’aportació de les
comarques al patrimoni
valencià

Edició a cura d’E. Casanova i A. Esteve

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

Estudis del valencià d’ara

A finals del segle xx es va ampliar la noció i
consciència del patrimoni. Els noms de lespersones i dels llocs eren una part remarcable de
la nostra personalitat. Conéixer-los, propagarlos, restituir-los, era una necessitat per a fer
fronta la grisor de l’anivellament de la globalització.

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

Enric Balaguer i altres

Premi al llibre per la contribució a la normalització
lingüística del valencià 2001 de la Generalitat Valenciana.

Nivell: Joves i adults
Format: 16x23,5 cm.
Pàgs. 384
PVP: 27,32 .
ISBN: 84-88578-96-2

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
# 13
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XXIX Col·loqui de la
Societat d’Onomàstica a
Teulada

Edició a cura de Emili Casanova i Lluís R.
Valero

Nivell: Joves i adults
Format: 16x23,5 cm.
Pàgs. 736
PVP: 30 .
ISBN: 84-95802-47-3

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 nostra llengua.

Epístola i literatura

Edició a cura de Carles Cortés, Joaquim
Espinós, Anna Esteve i Àngels Francés

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

Aquest llibre que ara teniu a les mans és la
plasmació escrita del conjunt de ponències i
comunicacions que conformaren el III Simposi 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.

Diaris i dietaris

Edició a de Joan Borja, Joaquim Espinós,
Anna Esteve i M. Àngels Francés

Nivell: Joves i adults
Format: 16x23,5 cm.
Pàgs. 526
PVP: 30 .
ISBN: 978-84-96545-43-4
14 #

El grup de Recerca de Literatura Contemporània de la Universitat dÀlacant ha dedicat el IV
Simposi Internacional de Literatura Autobiogràfica, celebrat els dies 10, 11 i 12 de novembre 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 diversa índole.

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 jornades 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

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

Edició a cura de Emili Casanova, Albert
Hauf i Lluís Meseguer
Simposi, sobre "El món i l'obra de Joan Francesc Mira" voldria remarcar que tracta de cridar 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.

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

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'Onomàstica 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. 590
PVP: 30 .
ISBN: 978-84-96545-74-8
# 15
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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

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

Darrere d’aquest homenatge al professor Albert Hauf hi ha una plena declaració de confiança: 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 voluntat i ganes de treballar. €
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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

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 Universidad de Wisconsin (Madison, Estados Unidos)
donde obtuvo un segundo doctorado y fue Profesor Ayudante. Posteriormente, Vicente Galbis
desarrolló una brillante carrera profesional en el
(FMI, Washington), trabajando en distintos Departamentos hasta finales de los años noventa.

Des de fa unes dècades, la TV s’ha convertit
en el mitjà de comunicació audiovisuals hegemònic en la nostra societat. D’ací ve la importància 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 diversa al conjunt de la població. Si el llenguatge
creava la realitat, la TV era el medi que utilitzava per arribar a la col·lectivitat .

Salut i societat als
municipis valencians: una
perspectiva històrica

El lèxic disponible de
València

Josep Bernabeu-Mestre, Josep Xavier
esplugues Pellicer, Mercedes Pascual
Artiaga i Vicent Terol i Reig (Editors)

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

Joan Antoni Micó i Navarro

Equilibrio y eficiencia
económica. Vicente Galbis
Edició a cura de Emili Casanova

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

Bèlgida: Etnologia i
rondalles

Aquest volum inclou bona part de les ponències i comunicacions que van ser presentades
i debatudes a les V Trobades sobre Salut i
Malaltia als Municipis Valencians que va acollir la ciutat d'Ontinyent al voltant de la temàtica: les respostes socials davant la malaltia i
la mort.

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

Vicent Artur Moreno

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

Francesc Llopis Rodrigo i Begoña Gómez
Devís
Aquest llibre es basa en la investigació i l’estudi
descriptiu sobre la disponibilitat lèxica del valencià en la ciutat de València i àrea metropolitana que en 1995 es va acollir dins el Pla EVA
(Estudis del Valencia Actual) de la Conselleria
de Cultura, Educació i Ciència. Un temps després 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. 120
PVP: 15 .
ISBN: 978-84-92768-28-8
# 17

Col·lecció Rent

Col·lecció Estudis

EL ALTRES PARLARS
VALENCIANS

1.	En el món, però no del món.

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 Corona 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 aragonés que a partir del xv es va confondre amb
el castellà.

L’obra de John Henry Newman, extensa i
profunda, fa que se’l considere un clàssic del
pensament cristià i de la llengua anglesa. Plasmada 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.

L’obra literària d’Enric
Valor

2.	Isaïes, profeta de Nadal

Edició a cura de Emili Casanova

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

Vicent Escrivà i Peiró

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

“Enric Valor i Vives (Castalla, l’Alcoià, 1911),
és un dels escriptors del País Valencià, i possiblement 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.

John Henry Newman
Traducció de Salvador Albert i Móra

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

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 conductor 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, reconciliantse 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

EN PREPARACIÓ.

18 #

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 plenitud. En aquest escenari se situen els textos
de la present edició: la carta adreçada al dominic Joseph-Marie Perrin i titulada Autobiografia 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
# 19

Col·lecció Rent

Col·lecció Rent

4. SEMBRANT LA VIDA

7.	severina

El llibre inclou les poesies aplegades sota el títol 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 parnassianista 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.

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

Gonçal Vinyes
Edició a cura d'Antoni López Quiles

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

5. Pensaments per a Giulia.
	Antologia

Giuseppe Capograssi
Traducció i edició a cura de Manuel
Lanusse Alcocer

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

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 esperances d’un home amb una profunda sensibilitat religiosa.

6. Déu entre les coses

Vicent Andrés Estellés
Edició a cura de Enric Ferrer

Nivell: Joves i adults
Format: 13,5x19,5 cm.
Pàgs. 144
PVP: 12 .
ISBN: 978-84-92768-10-3
20 #

La presència de Déu en la poesia de Vicent Andrés Estellés és tan visible que no pot ser ignorada. Aquesta antologia n’és una bona mostra.
Hi trobem actituds i conductes de caràcter religiós, suggerides per una sèrie de preguntes
sobre el sentit de la vida, la presència del mal,
el desig pertorbador, la mort...

Ignazio Silone
Traducció de Joaquim Juan-Mompó Rovira

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

8. Federalisme, personalisme, 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 calvinista 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, personalisme, 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

PRÒXIMS TíTOLS
9.	LO FOC SAGRAT DE LA FE
Teodor Llorente
Edidió de Rafael Roca

10.	Etty hillesum, un ungüent
	per a tantes ferides
Adrià Chavarria
Edició a cura d'Emilia Bea

EN PREPARACIÓ
# 21

Col·lecció Tècnica

Col·lecció Tècnica

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 lectura. Amb un disseny modern, acostat al dia
dels joves.

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 pràctics del món de les arts gràfiques.
Nivell: Joves i adults
Format: 17x24 cm.
Pàgs. 48
PVP: 4,90 .
ISBN: 84-88578-05-9

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

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 solidaritat, amb una sel·lecció de dates i esdeveniments del nostre món d'adults.

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

Agendas segle xxi
• Format: 18x18 cm.
Pàgs. 144
PVP: 5 euros

• Format: 8x13,5 cm.
PVP: 3 euros

Lliçons d’ortografia
Francesc Ferrer Pastor
(2a edició)

«Quan es van publicar unes Lliçons d’ortografia
assoliren un singular èxit, el que feia pensarque hi havia un seguit d’alumnes a qui convenia 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

Gramàtica valenciana

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

Francesc Ferrer Pastor

«Aquesta gramàtica és molt útil per la gran
quantitat d'exemples i casos pràctics que conté, pel ric vocabulari que usa i per les recomanacions 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

22 #
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Col·lecció Investigació Francesc Ferrer Pastor

1. alacant: la llengua
interrompuda

Brauli Montoya Abad - PREMI 1995

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

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 treball 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.

2. literatura de canya i
cordell al país valencià
Joaquim Martí Mestre - FINALISTA 1995

Col·lecció Investigació Francesc Ferrer Pastor

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 sociolingüística 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

Nivell: Joves i adults
Format: 17x24 cm.
Pàgs. 224
PVP: 16,50 .
ISBN: 84-88578-62-8

Pelegrí Sancho Cremades - FINALISTA 1997

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

Aquesta obra conté una mostra molt significativa 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 valenciana 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)

Nivell: Joves i adults
Format: 17x24 cm.
Pàgs. 200
PVP: 16,50 .
ISBN: 84-88578-42-3
24 #

Des dels primers mesos de vida, les diferències 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.
TAMBÉ EN CASTELLÀ

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

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

Rafael Roca Ricart
(2ª edició)

Mossén Josep Alba (1913 - 1998) consagrà la
vida a dues causes: la fe i la cultura. La intensa 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.
Nivell: Joves i adults
Format: 13x19,5 cm.
Pàgs. 248
PVP: 16,50 .
ISBN: 84-88578-86-5
# 25

Col·lecció Investigació Francesc Ferrer Pastor

7.	Els valencians i el
	valencià. usos i
representacions socials
Ernest Querol Puig - PREMI 1999

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

És aquest un exhaustiu estudi sobre la realitat
lingüística al País Valencià. En aquestes pàgines, 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 estat comprovat experimentalment amb uns resultats que quasi han triplicat els dels models
anteriors.

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 segle passat.

8. aproximació als sermons
	de sant vicent ferrer

11.	L'obra lingüística de
lluís fullana i mira

«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 "miraclet" que tan present es troba en l'imatginari de
la societat valenciana.» (del Pròleg)

Lluís Fullana i Mira (1871-1948) fou un estudiós 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.

Tomàs Martínez Romero

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

9.	La variació lingÜÍstica
en la consueta de la
	festa d'elx
Antoni Mas i Miralles

Nivell: Joves i adults
Format: 17x24X cm.
Pàgs. 240
PVP: 16,50 .
ISBN: 84-95802-21-X
26 #
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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. 200
PVP: 16,50 .
ISBN: 84-95802-33-3

Josep Daniel Climent Martínez

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

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 cinquanta 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
# 27

Col·lecció Investigació Francesc Ferrer Pastor

13.	Tres finestres obertes
al món de la comunicació
Ricard Morant i Miquel Peñarroya.

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

Les persones som éssers socials que necessitem comunicar-nos si volem viure humanament. Gràcies a la comunicació coneixem el
món, ens relacionem amb els nostres congèneres i ens realitzem com a persones. L’ús del
llenguatge es considera bàsic per a la convivència i fins i tot imprescindible per a la vida.

Agustí Colomer

El llibre descriu l’itinerari d’Acció Nacionalista
Valenciana (AVN), un partit polític valencianista 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 valencianisme. Amb ells farem un recorregut històric
per una època tan convulsa i apassionant com
la dècada dels 30 del passat segle.

17. l'estima per la cultura
	d'un poble

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

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 extensió, a mes de 4 que són pòstums.

15.	Trama i ordit

18. Periodisme contra les
cordes.

Sobre l’aportació de la fe a la

literatura valenciana contemporània

Antoni López i Quiles

Nivell: Joves i adults
Format: 17x24 cm.
Pàgs. 320
PVP: 16,50 .
ISBN: 978-84-96545-29-8
28 #

16.	Temps d’acció Acció
	Nacionalista Valenciana
(1933-1936)

14.	Ensenyament i resistència
cultural Els Cursos de
	Llengua de Lo Rat Penat
Santi Cortés

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

Col·lecció Investigació Francesc Ferrer Pastor

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 últims anys. L’obra analitza els poetes de la primera Renaixença, passa després pels dels anys 30
–algú d’ells de marcat to místic– fins aplegar als
autors de la immediata postguerra.

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

Francesc Ferrer Pastor
A cura de Francesc Ferrer Escrivà

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

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.

Nivell: Joves i adults
Format: 17x24 cm.
Pàgs. 166
PVP: 16,50 .
ISBN: 978-84-92768-31-8
# 29
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1. ELS XIQUETS I LA LLENGUA
Vicent Escrivà

Nivell: Joves i adults
Format: 13,5x21 cm.
Pàgs. 454
PVP: 24 .
ISBN: 84-95802-34-1

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 llengua als xiquets. Aquesta idea, a les acaballes
del franquisme, impulsa la confecció i l’edició
d’obres destinades a l’aprenentatge de la llengua pels xiquets valencians.

Mestre de la narració, de la subtilesa, de la
ironia impagable, l’elegància i la comunicació, 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

L’horta, una terra especial, un paisatge dibuixat, una cultura rica i particular. Amb el
temps es pot arribar a conéixer i apreciar
aquest espai i les seues virtuts: moltes i variades. 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 generació en generació, han esdevingut cultura.

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 realitat esdevinga una percepció diferent; no per
ella mateixa, sinó pel que té d’experta aquesta
nova mirada de Sigüenza.

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

Gabriel Miró
Traducció d’Enric Valor

3. Gent d’ací

6. Obra periodística

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 testimoni directe d’una època vista pels ulls d’una
experiència vital única.

D’ençà l’any 1959, i fins el 1974, Vicent Andrés Estellés publicà al diari Las Provincias,
un seguit de versets, a tall de gasetilles, la peculiaritat 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.

Antoni Zaragozà

Nivell: Joves i adults
Format: 13,5x21 cm.
Pàgs. 152
PVP: 12 .
ISBN: 84-95802-41-4
30 #

Voltaire
Traducció d’Enric Valor

2. La xufa

Cristòfol Martí

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

4. L’Ingenu

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

Vicent Andrés Estellés
Edició d’Emili Casanova

Nivell: Joves i adults
Format:13,5x21 cm.
Pàgs. 292
PVP: 12 .
ISBN: 84-95802-52-X
# 31
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7. Alacant a sarpades
Marià Sanchez Soler
Pròleg de J. Forcadell

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

Durant el segle passat, l’estat dels estudis sobre 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 epidèrmic orgull “nacional” pels fasts medievals
de la corona catalanoaragonesa, Sardenya havia estat gairebé ignorada per la historiografia
i la cultura catalanes.

8. les illes d'or - nerta

11. Fent poble, fent país

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 bessona de la nostra.

9. Doctrina compendiosa
Ramón Soler

Edició a cura de Curt Wittlin

Nivell: Joves i adults
Format: 13,5x21 cm.
Pàgs. 152
PVP: 12 .
ISBN: 84-96545-15-6
32 #

August Bover i Font

Alacant a Sarpades, ens parla de la ciutat
d’Alacant com a protagonista l’obra. Marià Sánchez 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 llengua. Tot allò que feia d’Alacant una ciutat amb
personalitat pròpia i ben definida.

Frederic Mistral

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

10. Sardocatalana

La Doctrina compendiosa és un tractat de
doctrina medieval, escrit cap al 1396 i històricament 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. 256
PVP: 12 .
ISBN: 978-84-96545-32-8

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 valencians (Enric Valor, Matilde Salvador, Santiago 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 nostre, més just, més habitable i més humà.

12. Narrativa. Carles Salvador

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

Edició a cura de Vicent Simbor

La producció de narrativa –novel·la curta i conte– 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 conreador de narrativa. Una llarguíssima dedicació
iniciada ja en els primers tempteigs literaris, al
costat dels primers poemes, i acabada pràcticament 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
# 33
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13. Els col·loquis valencians
atribuïts a Carles LeÓn
Joaquim Martí Mestre

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

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.

14. El lladre de pebrassos
i altres contes
Vicent Biosca

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

34 #

J. Ernest Martínez Ferrando

La publicació original d’el Puig de Santa Maria. Una evocació de la Reconquista, impulsada 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 facilitat i que, a causa de l’escassetat del nombre
d’exemplars impresos, ha adquirit la condició
de llibre rar, interessant o curiós.

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

17. CRÒNIQUES INTERESSADES
Vicent Alonso

Les narracions de Vicent Biosca estan ambientades 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.

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 assajarne 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 costumistes cap a territoris de reflexió racional.

15. La ciutat turística de hui

18. Una altra història

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 mateix, sinó que és un instrument de conciliació
d’allò que hi ha (construït i no construït) i allò
que pot esdevindre-hi.

Imagineu que Una altra història és un medicament. No va adreçat a especialistes, sinó a
persones que volen començar a saber. Volem
preguntes, no respostes. És un fàrmac divulgatiu, estimulador, alternatiu. Volem explicar
la història per la gatera. Aquest remei té unes
recomanacions i unes instruccions d’ús.

Jesús Moncho

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

16. El Puig de Santa Maria

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

Vicent Artur Moreno Giménez

Nivell: Joves i adults
Format: 13,5x21 cm.
Pàgs. 321
PVP: 16 .
ISBN: 978-84-92768-40-0
# 35
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1. GETSEMANí

4. SENSÒRIUM

Josep Bonet (Almoines, 1951) és un poeta associat al grup anomenat dels setanta amb una
trajectòria selecta i singular. La seua poesia és
inspirada, sensual i rica d'imatges.

Aquesta nova obra de Wenceslau Ventura
(Xàtiva, 1962) incideix, dins del seu estil tan
personalitzat, en la relació entre poesia i silenci. Breus poemes d'un gran lirisme i plens de
moments inspirats.

Josep Bonet

Wenceslau Ventaru

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

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

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, entre altres, per Salvador Espriu, Rafael Alberti,
Ovidi Montllor, Salvador Jàfer, etc.

5. VENTALL DE POEMES URBANS
Joan Brossa

Joan Brossa (Barcelona, 1919) és el poeta que
ha portat la innovació a nivells difícilment superables. 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. 130
PVP: 8,50 .
ISBN: 84-404-0086-1

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

3.	LEs llimes de la vosgiana

6.	LA TERRA INTERIOR

Poesia epigramàtica i satírica, inspirada bàsicament en la literatura francesa, amb enginyosos poemes juganers i maliciosos, on l'autor
ha volgut atacar, veladament, molts dels personatges, poemes i escriptors valencians contemporanis seus.

Viatge intimista i elegíac al petit país de l'autor
(Banyeres de Mariola, 1955) per a reconéixerse 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.

Pere Bessó

Format: 13x18 cm.
Pàgs. 72
PVP: 5,60 .
ISBN: 84-404-0415-8
36 #

Vicent Berenguer

Format: 13x18 cm.
Pàgs. 48
PVP: 6,50 .
ISBN: 84-404-5330-2
# 37
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7.	TRIA PERSONAL 1976-2005
2ª Edició - corregida i augmentada
Marc Granell

Format: 13x419,5 cm.
Pàgs. 120
PVP: 11,50 .
ISBN: 84-404-7055-X

Marc Granell (València, 1953) és autor d’una
considerable obra poètica de llarg abast i profunda 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.

10.	QUADERN D'estances
Manuel Garcia i Grau

Aquestes estances de Garcia Grau (Benicarló, 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.
Format: 13x18 cm.
Pàgs. 64
PVP: 6,70 .
ISBN: 84-87734-05-7

PREMI DELS ESCRIPTORS VALENCIANS, 1991

8.	LA MORT ALS LLAVIS

11.	Breu simfonia per a ella

J. M. Ribelles (Puçol, 1932-1997), conegut
poeta d'expressió castellana fins ara, amb
aquest primer llibre seu publicat en català trenca 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.

Amb aquesta obra, que obtingué el Premi Miguel Hernández 1990, descobrim el primer llibre d'un autor amb una poesia molt encertada,
bastida en una positiva senzillesa, colpidora i
amb inflexions sensuals molt ben dosificades.

Josep Maria Ribelles

Antoni Vizcarro Boix

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

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

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 conéixer en la dècada dels vuitanta.
Format: 13x18 cm.
Pàgs. 130
PVP: 9,50 .
ISBN: 84-87734-03-0
38 #

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 admirable. Uns versos que renoven la millor poesia
compromesa d'Estellés.

Format: 13x18 cm.
Pàgs. 52
PVP: 6,80 .
ISBN: 84-81134-04-9
# 39
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13.	TRIA PERSONAL (1973 - 1987)

16.	Tria personal (1961-1992)

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 manera immillorable la seua intensa obra poètica
escrita fins ara.

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 imperceptible, sempre atorga dimensions immenses.
Versions en castellà.

Joan Navarro

Josep Maria Llompart

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

Format: 13x18 cm.
Pàgs. 96
PVP: 8,50 .
ISBN: 84-87734-18-9

14.	El naufragi del
Deutschland
Gerard Manley Hopkins

Hopkins (1844-1889) és un poeta anglés importantíssim. Escassament llegit, amb aquesta
primera traducció, prologada i anotada al català, tenim ara a l'abast la composició considerada per la crítica, de manera unànime, com
una de les grans odes de la llengua anglesa.

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.

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

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

15.	L’estança

Camins en la pintura d’Antoni Miró
Josep Sou
A la ja considerable obra poètica de l'alcoià Josep Sou (1951), circumscrita dins l'anomenada
poesia experimental, afegim aquest volum
confegit amb textos originats a partir de la pintura 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
40 #

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 manera immillorable la seua intensa obra poètica
escrita fins ara.
PREMI MIGUEL HERNÁNDEZ, 1992

Format: 13x18 cm.
Pàgs. 52
PVP: 7,20 .
ISBN: 84-87734-17-0
# 41
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19.	Tres poemes secrets
Iorgos Seferis

Primera versió al nostre idioma del darrer poemari 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.
PREMI NOBEL L’ANY 1963
Format: 13x18 cm.
Pàgs. 92
PVP: 8,70 .
ISBN: 84-87734-19-7

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.
PREMI MIGUEL HERNÁNDEZ, 1993

20.	Compàs d’espera
Enric Sòria

Enric Sòria (Oliva, 1958) ha escrit els seus versos des d'un diàleg intel·ligent i cultivat entre
el passat i el present, per a conformar, amb
inusual harmonia, un testimoni pur de recerca apassionada i necessària de l'home i de les
seues arrels i somnis.
PREMI DE LA CRÍTICA J.M. LLOMPART, 1994

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: 7,70 .
ISBN: 84-87734-20-0

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

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 impressionant 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
42 #

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

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 bellesa 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
# 43
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25. Un hacha para el hielo

28.	L’arrel de l’aigua

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 rápidamente se convierte en cómplice.

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.

José Luis Parra

Montserrat Abelló

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

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

26.	Atlas d’un món difícil
(Poesia 1988-1991)

29. Del otro lado de la
cumbre

Primera edició de la prestigiosa poeta nordamericana Adrianne Rich (1929) que, com en
aquest volum, ha dedicat la seua brillant obra,
la poesia o l'assaig, a la denúncia dels marginats, l'explotació de la dona i el racisme dins
d'un país considerat exemplar.

Este poemario es la obra maestra de Parra,
hasta ahora; son unos versos donde el autor
se siente elevado y maduro porque ha atravesado 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.

27.	El mateix silenci

30.	Cançons de redempció

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.

Sergi Torró (Ontinyent, 1971) amb aquesta obra confirma la seua poesia amb molta
personalitat, dins d'un evident registre irònic
i intimista que dosifica les referències temporals i enriqueix el poema amb punts de vista
inesperats i eficaços.

Adrianne Rich
Traducció: Montserrat Abelló

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

Júlia Zabala

PREMI MIGUEL HERNÁNDEZ, 1994

José Luis Parra

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

Sergi Torró

PREMI MIGUEL HERNÁNDEZ, 1995
Format: 13x18 cm.
Pàgs. 56
PVP: 7,20 .
ISBN: 84-87734-29-4
44 #

Format: 13x18 cm.
Pàgs. 48
PVP: 7,20 .
ISBN: 84-87734-34-0
# 45
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31.	Allò que es féu paraula
en mi
Tria personal 1962-1993
Claes Andersson

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

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.

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

32.	La pérdida del reino

35. Fatum

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.

Aquest tercer llibre de Wenceslau Ventura (Xàtiva, 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.

José Luis Parra

Wescenlau Ventura

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

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

33.	Antologia poètica

Format: 13x18 cm.
Pàgs. 168
PVP: 11,50 .
ISBN: 84-88578-47-4
46 #

36.	CANCIONES

Cants d’amor
Ausiàs March

(2º Edición)
Quintín Cabrera

L'amor, el dolor i la mort són els temes continuats, preferentment sensuals, del valencià
Ausiàs March. Aquesta selecció, amb les versions castellanes en prosa, contribueix a fer-ne
una lectura que aporta la màxima comprensió
d'aquest gran poeta.

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 viajado 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
# 47
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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 destrucción, contrapuesto a la humanidad.
Format: 13x18 cm.
Pàgs. 144
PVP: 11,50 .
ISBN: 84-88578-61-X

38. Seis estaciones

(Antología 1978-1996)
Juan Ángel Castaño
Seis son los libros de poesía que han sido recopilados 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.
Format: 13x18 cm.
Pàgs. 144
PVP: 10,30 .
ISBN: 84-88578-65-2

39. Sonets complets
Gerard Manley Hopkins
Traducció: I. Martínez Marzo

Recull complet dels 42 sonets que va escriure 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
48 #

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 catalans diferents en edat però sostinguda en el
temps.

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

41.	TERESA

Miguel de Unamuno
El lector de esta obra de miguel de Unamuno
(Bilbao, 1864-1936) «quedará con la sensación de que Teresa es muchas cosas; al menos, éstas: una colección de poemas amorosos 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. 180
PVP: 11 .
ISBN: 84-88578-87-3

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 evolución 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
# 49
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43. SENSE MI

46.	LA CASA ENCENDIDA

Isidre Martínez Marzo (València, 1964)
s’estrenà com a poeta amb la publicació de La
casa perduda, al qual seguiren Inici de les hores, Himnes, L’altre encara i Camí de tornada.
Recentment ha publicat La tristesa de Sócrates i Els Adéus. Ha traduït poesia anglesa, en
especial Gerard M. Hopkins (en aquesta editorial) i Dylan Thomas.

La casa encendida se publicó en 1949. Desde
la primera versión hasta la segunda pasaron
18 años. En esta segunda versión se eliminaron 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.

Isidre Martínez Marzo

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

44.	EL PRIMER LIBRO DE LAS
	ÈGLOGAS
Vicent Andrés Estellés

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

Vicent Andrés Estellés (Burjassot 1934-València 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 principis dels anys setanta quan es publiquen les
seues obres completes i obté una gran acollida
per part dels lectors i la crítica.

50 #

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 Gandia (la Safor) l'any 1968. És llicenciada en Filologia 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 Francesc Calafat i Marc Granell.

45.	CÀNTICS DE FUM

48. Petrolier

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 representa l'espectacle Badall, de contingut poèticomusical. Aquest és el seu primer llibre de
poesia.

«[...] Aquests versos que encapçalen la primera 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 derrota (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. [...]

Vicent Martínez i Aguilar

Format: 13x19,5 cm.
Pàgs. 76
PVP: 8 .
ISBN: 84-95802-09-0

Luis Rosales

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

Anna Aguilar Amat

Format: 13x19,5 cm.
Pàgs. 72
PVP: 8 .
ISBN: 84-95802-31-7
# 51
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49.	Exceso de equipaje

52.	Cor desmoblat

El viaje —o la huida—, es uno de los refugios 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.

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.

Elena Torres

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

II PREMI CREACIÓ POÉTICA DE PAIPORTA

50.	Ciudad susurrada al
oído
Vicent Andrés Estellés

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

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 enormemente poderoso; igualmente capaz del impromptu
lírico sutil, de la melopea desencadenada, el
laborioso soneto, el epigrama salaz y el lento

51.	II CERTAMEN DE POESÍA
	CESAR SIMÓN
Carlos Durá Herrero e Inma Simón

Son ganadores del II Certamen de Poesía César Simón, edición 2002, organizado y patrocinado 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

Ramon Ramon

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

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: enrevessats, juganers, inquietants i gnòmics.

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

54. VERSOS DE IDA Y VUELTA
Yasmina Galán

Nació el año 1980 en Gandía (Valencia) y reside en Valencia, en cuya Universidad ha estudiado Filología Hispánica.
Además de este
III premio de poesía César Simón, obtuvo el
accésit del I Concurso de Microcuentos (Universitat 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

III Certamen César Simón de poesía, 2004
52 #
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55. POESÍAS

Joan Roís de Corella

Format: 13x19,,5 cm.
Pàgs. 206
PVP: 12 .
ISBN: 84-95802-80-5

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

54 #

IV Certamen César Simón de poesía, 2005

Pedro Montealegre nació en Santiago de Chile en 1975 es periodista y actualmente cursa
el doctorado en hispánicas en la Universidad
Jaime I de Castellón de la Plana. Su obra poética 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).

59.	MEMÒRIA DE TU I DE MI

No se comprende muy bien por qué un libro
como LA GUERRA (1936-1937), el último que
publicara en vida Antonio Machado, ha sido excluido sistemáticamente de las diversas ediciones 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 total, fechados entre agosto de 1936 (Madrid) y
mayo de 1937 (Valencia)- aparecieron con anterioridad en periódicos en la guerra civil, forzando a los editores a fagocitar dichos textos.

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 poètica 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.

57.	CAMES AJUDEU-ME

60.	TARD O D’HORA

Rubén Luzón va nàixer a València l’any 1982,
és llicenciat en filologia catalana per la universitat de València, on actualment estudia filologia hispànica i col·labora en la revista Caràcters. Es la seua una veu molt personal, s’ha
desfet de determinades tradicions cosa que li
ha fet construir un estil personal molt marcat.

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 capdavall, 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.

Rubén Luzón

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

Pedro Montealegre

56.	LA GUERRA
Antonio Machado

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

58.	LA PALABRA RABIA

IV CERTAMEN DE POESÍA CÉSAR SIMÓN

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

Montserrat abelló

Format: 13x19,5 cm.
Pàgs. 72
PVP: 9 .
ISBN: 84-96545-11-3

Marc Granell

Format: 13x19,5 cm.
Pàgs. 80
PVP: 9 .
ISBN: 84-96545-12-1
# 55
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61.	MODOS DE CONCEBIR LA
TARDE
Carles Santaemília

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

En aquestes col·leccions estan representats,
en forma de cromos, els continguts més importants 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 llenguatge adequat perquè les alumnes i els alumnes
aprenguen jugant tot allò que donem en les
classes i els seus beneficis.

62. POESIA REUNIDA

65.	La caçó de mariola

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 catalans diferents en edat però sostinguda en el
temps.

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 anècdota 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.

63.	MEMORIA ENCARNADA

66. DACHAU

Pep Aparicio Guadas (Énguera, la Canal de Navarrés) 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.

José Vicente Rojo nació en 1959, en Valencia.
Es licenciado en Derecho, funcionario. Ha escrito 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 relatos Las cosas como son (2006), y el cuento
Atchús, el semáforo constipado, en edición.

Pep Aparicio Guadas

Format: 13x19,5 cm.
Pàgs. 80
PVP: 10 .
ISBN: 978-84-96545-36-6
56 #

Ciro Ballester Alarte i altres

Carles Santaemília nació en 1973 en Tavernes
Blanques, (Valencia) y es Licenciado en Ciencias de la Información. Ha publicado los poemas «Aniversarios», incluidos en Cant natural
(Alzira, 1999) y también la novela Taller de insolencias (Zaragoza, 2002), Premio Ciudad de
Monzón. Este, su primer libro de poemas, ha
sido galardonado con el V Premio Paiporta de
Creación Poética.

Antoni Ferrer (1979-2006)

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

64.	CROMOS

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

Joan Valls i Jordà

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

José Vicente Rojo

Format: 13x19,5 cm.
Pàgs. 64
PVP: 10 .
ISBN: 978-84-96545-40-3
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67. UN MES I ALTRES POEMES

70.	LOS SILENCIOS GUARDADOS

La poesia de Berta Piñán neix de l’equilibri entre l’acceptació i la renúncia, entre l’evocació
celebrativa i la constatació del dany i la mancança, 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 configuració del món.

La poesía de Moran parte de la mirada reflexiva
sobre el mundo para decirlo en toda su extensión, interior y exterior, desde sus innumerables
prismas. Y es un decir pausado, exacto, desentrañador 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, porque se abre a temas muy poco transitados.

Berta Piñán

Format: 13x19,5 cm.
Pàgs. 136
PVP: 9 .
ISBN: 978-84-96545-52-6

68. FIGURES DE L’AIGUA

71. GRADUAL

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 compromés en projectes-processos educatius,
ètics, polítics relacionats amb l’emancipació i
la llibertat.

Josep Maria Balbastre va nàixer l’any 1964 a
Ròtova (la Safor) és llicenciat en filologia catalana per la Universitat de València i professor
de llengua i literatura de l’ensenyament secundari. Ha publicat La batuta dels ossos (2004),
Premi Francesc Bru, de l’Ajuntament de Canals, i Opòsits (2006), Premi Antoni Ferrer, de
l’Alcudia de Crespins.

Pep Aparicio Guadas

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

69. VIURE ENCARA
Pepa Úbeda

Format: 13x19,5 cm.
Pàgs. 64
PVP: 9 .
ISBN: 978-84-96545-55-7
58 #

José Morán

Pepa Úbeda va viure la seua infantesa a Barcelona. 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. 94
PVP: 9 .
ISBN: 978-84-96545-58-8

Josep Maria Balbastre

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

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 premis de poesia i ha publicat les obres: Vida nova
(Barcelona, 1996), El crit del somniador (Barcelona, 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
# 59
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73.	EL FRED ÍNTIM DEL SILENCI

76.	MONODIA DE L’ABSÈNCIA

Montserrat Abelló ha contribuït a la poesia catalana contemporània amb una obra que mereix totes les consideracions pels aspectes que
proposa de diàleg amb el món en què ha viscut. 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.

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 literatura catalana. Poeta i narrador, ha impulsat
nombroses activitats culturals i ha estat vicepresident de l’Associació d’Escriptors en
Llengua Catalana i director literari de l’editorial
Tres i Quatre.

74.	EL QUE CUENTA LAS
SÍLABAS

77. SOBRE EL LAMENTO DE
JASÓN Y OTROS POEMAS

Ricardo Bermejo Álvarez nació en 1961 en Fuente 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).

Vicent Alonso nació en 1948 en Godella (Valencia), es autor en catalán de diversos poemarios: 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 publicado, entre otras, las obras: Entre la poesia en
prosa i el conte literari (Barcelona, 1992), Les
paraules i els dies (Alzira, 2002) y Trajecte circular. Notes d’un dietari (Alzira, 2004).

Montserrat Abelló

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

Ricardo Bermejo

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

PREMIO SARGANTAS DE POESÍA, 2006
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Format: 13,5x23 cm.
Pàgs. 88
PVP: 12 .
ISBN: 978-84-96545-78-6

Vicent Alonso

75.	LA SONRISA DE LA HIERBA

78.	QUASI EN TERRA

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 culturales y ha sido vicepresidente de l’Associació
d’Escriptors en Llengua Catalana y director literario 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.

Va nàixer el 1934 a Minneapolis, Estats Units,
és l’autor indi nord-americà més important
d’aquests moments arran la publicació de nombroses obres dedicades a explorar i redefinir
la història passada i present dels nadius nordamericans. Amb una actitud extraordinàriament
innovadora, ha compartit la seua activitat acadèmica 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.

Josep Piera

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

Josep Piera

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

Gerald Vizenor

Format: 13x19,5 cm.
Pàgs. 224
PVP:16 .
ISBN: 978-84-96545-92-2
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79.	MAGATZEM DE PERFILS

82.	MEMÒRIA DE TU I DE MI

Viu a Barcelona, és lector de francés, italià i
portugués per a diverses editorials. Ha rebut
diversos premis i ha publicat les obres de poesia: Significants (Mislata, 1997), Les Places
(1998), Talaies (e.a., 2001), El viatge d’allò que
és dit (Alzira, 2002), Esperons nocturns (Carcaixent, 2002), La importància del violoncel
(Benicarló, 2009), i de narrativa El llibre dels
exàmens (València, 2005).

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 poètica 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.

Albert Garcia Hernàndez

Format: 13x19,5 cm.
Pàgs. 80
PVP: 9 .
ISBN: 978-84-96545-96-0

XXVI Premi Manuel Rodríguez Martínez - Ciutat d’Alcoi.

80.	EL AZUL DE LOS LÁPICES

83.	EL FRED ÍNTIM DEL SILENCI

Rafael Correcher nació en Valencia en 1962,
es diplomado en relaciones laborales por la
Universidad de Valencia, ha publicado poemas en diversas revistas digitales, así como
en la antología Polimnia 222 (2008) del Aula
Taller de Poesía de la Universidad Politécnica
de Valencia.

Montserrat Abelló ha contribuït a la poesia catalana contemporània amb una obra que mereix totes les consideracions pels aspectes que
proposa de diàleg amb el món en què ha viscut. 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....

Rafael Correcher
VI Premio César Simón

Format: 13x19,5 cm.
Pàgs. 64
PVP: 9 .
ISBN: 978-84-96545-93-9
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Format: 13x19,5 cm.
Pàgs. 72
PVP: 9 .
ISBN: 84-96545-11-3

Montserrat Abelló

81.	RECOL·LECCIÓ DE LA LLUM

84.	REFUGI INCÒLUME

Pep Aparicio Guadas (Énguera, la Canal de
Navarrés) treballa de mestre, i fa classes en
diferents àmbits educatius i socials. Està involucrat 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.

Eduard Marco va nàixer a Borbotó (l'Horta
Nord) l'any 1976. És llicenciat en filologia catalana 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).

Pep Aparicio Guadas

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

Montserrat Abelló

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

Eduard Marco

Format: 13x19,5X cm.
Pàgs. 66
PVP: 9 .
ISBN: 978-84-96545-61-8
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85.	Libro de los minutos y
otros
Gemma Gorga

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

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 conciencia y el mundo se acaba conmigo”. Antes
y después de la declaración encontramos otras
apariciones y emociones, como días unicelulares, piedras pequeñas arrojadas al agua, linternas, despertadores y también, finalmente, la
inmensidad del silencio...
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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 artículos, así como la edición y coordinación de su
Historia civil, natural y eclesiástica de Titaguas
(2000) y el Nomenclátor ornitológico (2006).
Format: 13x19,5 cm.
Pàgs. 72
PVP: 9,90 .
ISBN: 978-84-92768-33-2

89.	A Deslloc

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 especular que assereixen els versos de Josep Igual
evidencia la manera habitual de caracteritzar.

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

90. Con breves ojos

Els poemes que Montserrat Abelló ha reunit en la
present antologia són fruit d’una escriptura constant, 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 femenina 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.

Esta obra recoje la esencia de un viaje por tierras 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.

Montserrat Abelló

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

Fernando Martín Polo

86. UOMO QUOLQUE
Josep Igual

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

88.	NINFAS

Joan Navarro

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

Ambrosio Gallego

VII PREMIO CÉSAR SIMÓN

Format: 13x19,5 cm.
Pàgs. 80
PVP: 9,90 .
ISBN: 978-84-92768-47-9
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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, nueva emoción, una percepción entre necesarias
dudas y certezas.
Format: 13x19,5 cm.
Pàgs. 52
PVP: 9.90€ .
ISBN: 978-84-92768-49-3

XIX PREMIO GERMÁN GAUDISA

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, sovint 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.

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 dominació dels Borbons, amb totes les influències
d’aquesta nova etapa històrica, inclòs naturalment el de la indumentària.

Nivell: Joves i adults
Format: 21x29 cm.
Pàgs. 128
PVP: 25 .
ISBN: 978-84-96545-91-5

PREMI 2008-2009

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

Cada oliva és un estel fos
Marko Pogacar - Dinko Telecan
Edició d'Àngel Igelmo i Pau Sanchis

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

Dues propostes per a entrar en la poesia croata dels nostres dies, Marko Pogacar (Split,
1984) i Dinko Telecan (Zagreb, 1974) reflecteixen 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.
XIX SEMINARI DE TRADUCCIÓ POÈTICA DE FARRERA
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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 permanent 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

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 adjunta, 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 .

món de sixto
Lluís Alpera

món d'arcadi blasco
Márius Bevià i Faust Olzina

Amb la seua encertada trajectòria, Arcadi Blasco representa una vida dins el món de la ceràmica plena de possibilitats creatives d'aquesta
terra cuita amb què fa nàixer obres i peces
d'extraordinària fantasia i luxúria con també
bellesa.
Nivell: Joves i adults
Format: 22x24,5 cm.
Pàgs. 72
PVP: 13,20 .
ISBN: 84-87734-01-4

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

món de grau garriga
Joan Àngel Blasco Carrascosa

Introducció a una vida estètica interdisciplinària i recreadora principalment de la matèria tèxtil entre d'altres, amb què Grau Garriga
(1929) aporta a aquesta època una genuïna
opció per al quadre i el tapís.
Nivell: Joves i adults
Format: 22x24,5 cm.
Pàgs. 72
PVP: 13,20 .
ISBN: 84-87734-27-8
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1.	MUJERES Y LENGUAJE

Ricard Morant, Miquel Peñarroja y Julia
A. Tornal

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

Las diferencias sexuales apenas pueden esconder la igualdad esencial de los seres humanos. Esto es evidente en nuestros primeros
meses de vida. La sociedad, sin embargo, ha
asignado y asigna a las mujeres y a los hombres papeles diferentes. Nacemos iguales,
pero crecemos y nos desarrollamos de manera diferente, y así se va formando, respectivamente, un lenguaje femenino y masculino, con
rasgos propios.

2. SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL
	EN VALENCIA (1884-1887)
Francisco J. Vera Sempere

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

Francisco J. Vera Sempere es natural de Elda
(Alicante) donde nació en 1951. Cursó su
licenciatura de medicina en Valencia, doctorándose en 1980. Ha trabajado en diversos
proyectos de investigación, obteniendo varios
premios científicos y académicos, relacionados con su continuada actividad asistencial,
docente e investigadora.

3. integración y liberación
	personal desde el
	presente
Juan Ardoy Heredia

Nivel: Jóvenes y adultos
Formato: 13x19,5 cm.
Pàgs. 128
PVP: 11 .
ISBN: 84-88578-92-X
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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.

4. PENSAMIENTOS ESCOGIDOS
Francesc Escrivà Peiró

Abunda en nuestra época la literatura ascética
de pensamientos, máximas o sentencias breves y jugosas. El hombre moderno tiene hambre de verdad sustanciosa y profunda, pero no
tiene tiempo, llevado de sus quehaceres materiales y de su prisa continua para leer tratados
largos o meditaciones extensas. Por eso busca
lo breve, pero cargado de doctrina.

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

5.	MI VERANO AZUL
Juan Valverde

Juan Valverde nació en Aldaia (Valencia) en
1963. Es escolta privado, dedicado a la protección de personas i enseres, una profesión a
la cual debe todo, pues le permitió conocer el
año 1997 a Antonio Ferrandis a quien acompañó y ayudó en calidad de secretario personal
hasta su fallecimiento. Fruto de aquella experiencia personal y de su admiración por él son
estos recuerdos, como testimonio y homenaje
a este gran actor valenciano.

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

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 promesa, 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
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7.	Antología de la aberración

10.	Tiempo de barro

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 publicación en el diario Madrid, en escuela de
algunos de los columnistas que comparten
en la actualidad espacio en quioscos con E.
Cerdán Tato.

Tiempo de barro nos transporta a la época
más cruda de la posguerra, al pueblo de Belgina, 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.

8. Dos farsas marciales

11.	Mundo Menor

Enrique Cerdán Tato

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

José Ricardo Morales

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

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

Antonio Moreno

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 transmitió su experiencia en el grupo teatral El Búho,
cuando lo capitaneaba Max Aub. Autor de más
de cuarenta obras teatrales, ha sido profusamente estudiado por los entendidos, pero escasamente representado, a pesar de ser uno
de los grandes valores de la cultura española
en la diáspora del 39.

Suma de recuerdos y cotidianidades, de fortuitos encuentros, lecturas y meditaciones, estas
páginas son parte de las notas de un cuaderno 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.

9.	Azul es la memoria

12.	Cuentos de amor, de
locura y de muerte

Patro Moratal

Nivel: Jóvenes y adultos
Format: 13x19,5 cm.
Pàgs. 220
PVP: 11 .
ISBN: 84-95802-54-6
72 #

Albert Hernàndez i Xulvi

"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. Rápidamente, empujadas por una simpatía recíproca, empiezan a buscarse. Con su mutua ayuda
van desgranando los claroscuros de su memoria 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. 184
PVP: 11 .
ISBN: 84-95802-59-7

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 numerosos artículos de investigación sobre teoría
social, educación y sociología. En el ámbito literario, 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
# 73
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13.	si este año no tocamos
la revolución me
aventuro con los
caballos salvajes
Emili Pardiñas Viladrich

Nivel: Jóvenes y adultos
Format: 13x19,5 cm.
Pàgs. 168
PVP: 11 .
ISBN: 84-95802-76-7

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

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 significativos de nuestra tierra, enmarcados en el
espacio comprendido entre Dénia y Pilar de la
Horadada.

17.	Textos sobre artes

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.

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 manifiestan 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 personal a la hora de escribir.

15. ¡Oh, Hogueras!
Fernando Abad et al.

Nivel: Jóvenes y adultos
Format: 13x19,5 cm.
Pàgs. 168
PVP: 11 .
ISBN: 84-95802-89-9
74 #

Jesús Moncho
Prólogo de AUN (Abusos Urbanísticos No!)

14.	Libro de libros
Enrique Gallud Jardiel
Prólogo de Júlia Tornal

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

16.	Marinas-Postiguet	Horadada

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 desfilan cogidas de la mano la autocomplacencia
y la vulgaridad, inviolables tradiciones y una
cuestionable modernidad.

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

Max Aub

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
# 75
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19.	Las Fallas

Francesc Almela i Vives
Edición de Gil Manuel Hernández Martí

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

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. Estas 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.

20. VERA

23. Dioses de barro

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 finca 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, deseo y engaño que le aproximará una vez más
a todo aquello que pensó dejar atrás cuando
abandono la cárcel....

El drama de la dura vida cotidiana de una humilde familia del puerto de Valencia: el amor
por los hijos, la búsqueda de su lugar en el
mundo, la lucha diaria, la resignación, la escasez, la amistad y el paso del tiempo son los
hilos que la autora Amparo Soler Gabino entrecruza para tejer Dioses de Barro.

21.	Entre muros y sombras

24.	Otoño de 1941

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 incansable por la justicia, nos traslada a la Posguerra
española, una época de miserias; de condenados 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.

«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, llevado por la euforia del vencedor, plantea una
venganza sistemática a nivel estatal sobre
todos los que se le opusieron. Fue la terrible
posguerra.

Isidro Guardia

Nivel: Jóvenes y adultos
Format: 13x19,5 cm.
Pàgs. 184
PVP: 11 .
ISBN: 84-96545-13-X
76 #

José Mª Guijarro y Jordi Joan Mauri

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 dimensiones. En esta obra, escrita en un contexto político especialmente delicado para los valencianos, Almela i Vives acometió la tarea de pasar
revista a la historia de la fiesta.

Rose Steel

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

22. Sobrevivir en tiempos
	de empresa

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

Amparo Soler Gabino

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

Isidro Guardia

Nivel: Jóvenes y adultos
Format: 13x19,5 cm.
Pàgs. 320
PVP: 11 .
ISBN: 978-84-96545-42-7
# 77
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25.	Tu mentira es mi verdad

28. FEOS

Ramón Palomar ejerce el periodismo escrito
desde hace ya mucho tiempo y su escritura 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.

La mayoría de los seres humanos, sea puntualmente o para desfigurar todo nuestro futuro,
acabamos siendo feos de una forma u otra.
Aunque el diccionario la define como la “carencia de hermosura”, la recopilación de cuentos que Rafael Camarasa nos presenta hace
hincapié en la fealdad que va más allá de lo
estético para adentrarse profundamente en lo
éticamente feo.

Ramón Palomar

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

26.	El tacto de un billete
	falso
Pepe Cervera

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

29.	El tesoro de los
templarios

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.

27. Secretos guardados

30.	EL CAMINO INVERSO

El drama de la dura vida cotidiana de una familia 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 sobre los que la autora construye estos Secretos
guardados.

Nivel: Jóvenes y adultos
Format: 13x19,5 cm.
Pàgs. 120
PVP: 11 .
ISBN: 978-84-96545-75-5

Marisa Fernández Calabuig
Ilustraciones de Gabi Alonso

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 definición básica de la felicidad, incluso como un
acertado punto de partida desde el que trabajar para obtenerla. Pero aun creyendo haberla
alcanzado siquiera temporalmente, ¿qué hacer
para ponerla a salvo?

Francisca Linero

Nivel: Jóvenes y adultos
Format: 13x19,5 cm.
Pàgs. 192
PVP: 11 .
ISBN: 978-84-96545-67-0
78 #

Rafael Camarasa

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

(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. Nacido en 1907, ha sido testigo privilegiado, desde 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
# 79
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31. ¿Quien mató a Eva?

34. PENEDEZEUS

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.

«Antes de seguir leyendo, César recordó efectivamente que le había entregado la dichosa
maleta, la que le compró en el mercado del
parque. Para ser conducida sin demasiado esfuerzo, 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».

32.	Los mejores vinos y
	vinateros valencianos

35.	valencianos en
buenos aires

Manel Joan i Arinyò

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

Joan C. Martín

Nivel: Jóvenes y adultos
Format: 14x21,5 cm.
Pàgs. 258
PVP: 22 .
ISBN: 978-84-92768-11-0

Nivel: Jóvenes y adultos
Format: 13x21 cm.
Pàgs. 310
PVP: 20 .
ISBN: 978-84-92768-30-1
80 #

Juanvi Mena

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

María del Carmen Alonso

El hombre es un animal racional, que actúa según 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 necesidad le acucie, por mero placer o por pecadora
devoción. Y según Plinio este tránsito se desarrolla con y por el vino, como primera bebida
concebida por el hombre para su satisfacción
intelectual.

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 historia, su identidad y su lengua. Saber si continuaron usando su lengua, si pudieron transmitirla a sus descendientes, qué ocurrió con sus
costumbres y tradiciones, entre otros.

33.	MIL Y UNA MUJERES QUE
	CAMBIAN VALENCIA

36. reseña histórica de la
	villa de benigánim

María José Díaz

Dr. D. José V. Benavent y Alabort

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 conocer el trabajo que cada una de ellas ha ido desarrollando en su especialidad y mostrar sus
opiniones respecto a una variedad de temas
que fuimos desgranando.

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 religiosa, 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. 240
PVP: 11 .
ISBN: 978-84-92768-39-4

Nivel: Jóvenes y adultos
Format: 13x21 cm.
Pàgs. 152
PVP: 11 .
ISBN: 978–84–92768–38–7
# 81
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37. Entre un aburrimiento
y un amor Clandestino
César Simón

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

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.

38. El valenciano: nombre,
historia, situación
	sociolingüística y
características básicas
Emili Casanova, Abelard Saragossà

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

El valenciano: nombre, historia, situación sociolingüística y características básicas, pretende 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.

39. Hambre
Luis del Romero

Nivel: Jóvenes y adultos
Format: 13x21 cm.
Pàgs. 80
PVP: 11€ .
ISBN: 978-84-92768-48-6
82 #

40. Su árbol de sangre
Rosesteel

La vida de la joven Christabel d’Otranço, muchacha 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 renace 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 .

EN PREPARACIÓ

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 descubrieron el Tesoro de los Templarios.

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

EN PREPARACIÓ

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 guerras. 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.

# 83
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1.	EL BAGUL DE LA MEMÒRIA

4. De botxins i gots d’aigua

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 representació: la de la corporeïtat.

”Una suicida palestina mata a 19 personas en
un restaurante israelí. Sharon Ordena bombardear 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 incomprensibles. 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?

2. DESPROPÒSITS

5.	Narcís

Empar Vayà és llicenciada en Art dramàtic per
l’ESAD de València i Llicenciada en Geografia i
Història per la Universitat de València. Ha dirigit 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 necessitat de tres actrius aturades en un atur que es veia
molt llarg i amb poques perspectives de canvi”

El corpus teatral de Max Aub ha estat injustament 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 corrents 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 personatges, els temes, la paraula i l’acció.

Albert Hernàndez i Xulvi

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

Empar Vayà

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

PREMI TEATRE "EL MICALET" 2000

3. Dos drames i una farsa

Vicent Andrés Estellés
Edició a cura de Francesc Pérez Calafat

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

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 publicarse en 1953 i aconsegueix, a principi dels anys
setanta, una gran acollida per part dels lectors
i la crítica.

Òscar Vilarroya

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

Max Aub

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: «Només 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 pronunciarla 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
# 85
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7.	Bonnet i Clàudia

10. 70 GRAMS

De la mà de Clàudia, la protagonista, emprenem 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, passant per diverses etapes d’arrel “underground”
trobem episodis explícits de sexe i excèntriques dissertacions sobre la mort acompanyades d’alguna demostració en directe. Tot
adreçat a la boca de l’estómac.

Ignasi Moreno és un home de teatre, a la manera del teatre independent dels anys setanta.
Escriu, actua, quan va de bolo munta i desmunta l'escenografia, ajuda a penjar els focus,
carrega i descarrega la furgoneta. Coneix el
que és gaudir d'un escenari en òptimes condicions i el que és actuar adaptant-se a espais
on miraculosament pots dur a terme una representació teatral.

8. Sopar d’estiu

11.	Cafè

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 instrument indispensable per observar, per comprendre, per habitar el món. Observem, per
exemple, els protagonistes de Sopar d’estiu:
contemplen la realitat a través de la televisió.

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 final al principi, mostrant-nos la seua particular
visió de les coses.

Josep Maria Diéguez

Nivell: Joves i adults
Format: 12x17 cm.
Pàgs. 112
PVP: 8,50 .
ISBN: 84-95802-96-1

Carles Armengol

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

9. Ka i les mercenàries

Ignasi Moreno Gutiérrez

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

Jordi Ferrer i Gràcia

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

Juanvi Mena.

Nivell: Joves i adults
Format: 12x17 cm.
Pàgs. 132
PVP: 8 .
ISBN: 978-84-96545-47-2
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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 troba en fase incipient, d’obrir-se pas i de mostrar-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.
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1.	COCOLLIBRE. EXPERIÈNCIA
Jordi Garcia Vilar

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

Jordi Garcia Vilar (Caldes de Malavella (Girona),1950), mestre d’escola, creà el 1987 Cocodril Cocollibre. Una història imaginativa i simpàtica 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 biblioteques municipals.
PREMI CAIXA POPULAR - ENRIC SOLER I GODES
ANY 2000

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 Comunitat 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
2.	LES TITELLES TAMBÉ VAN A
	L’ESCOLA
Dolors Todolí Bofí

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

Els titelles tambè van a l’escola, és el guanyador del II Premi Caixa Popular – Enric soler i
godes d’Experiències Pedagògiques a l’escola.
El treball es planteja des de la recerca encaminada 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.
PREMI CAIXA POPULAR - ENRIC SOLER I GODES
ANY 2001

3.	Cal tio Carmelo
Francesc Aledón Vicente

Nivell: Joves i adults
Format: 20x20 cm.
Pàgs. 120
PVP: 12 .
ISBN: 84-95802-77-5
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Aquest treball trasllada als xiquets el coneixement 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 compromesa. 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 servirà per recuperar aquells valors positius que
encara siguen vàlids.
PREMI CAIXA POPULAR - ENRIC SOLER I GODES
ANY 2002

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 premisses 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

6. Per a què ens serveixen
les ciències socials?

Susanna Francés i Vicent Luna
PREMI CAIXA POPULAR - ENRIC SOLER I GODES ANY 2003
Per a què ens serveixen les ciències socials?
Gran part de l’alumnat que enceta l’ESO, en parlar 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.

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

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 tasca que no es pot engegar sense la implicació de
professors i alumnesque vulguen participar en
un projecte comú. Obra recomanada pel jurado.
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7.	La fira

10.	Miquel Jocs

Aquest projecte pren LA FIRA com a tema, per
desenvolupar un treball que engloba continguts conceptuals dirigits a un tipus d’alumnat
molt concret: alumnes amb necessitats educatives 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.

La lentitud en l’evolució dels continguts determina l’avorriment per part de l’alumnat de repetir 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 treball, MIQUEL JOCS, l’autora intenta lligar el ritme 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.

D. Codina i M. Fons

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

PREMI CAIXA POPULAR - ENRIC SOLER I GODES
ANY 2004

8. ¿Què és aixó de
l'homosexualitat?
Llorenç Carbonell Zaragozá

Nivell: Joves i adults
Format: 20x20 cm.
Pàgs. 120
PVP: 12 .
ISBN: 84-96545-09-1

La història evidencia una llarga trajectòria de
discriminació basada en l'orientació sexual.
Aquest llibre pretén oferir una informació bàsica de què és l'homosexualitat i, fonamentalment, 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 sigut considerades de manera negativa afavorint
el seu rebuig social i la seua discriminació.

9. ¿Qué es eso de la
homosexualidad?
Llorenç Carbonell Zaragozá

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

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

PREMI CAIXA POPULAR - ENRIC SOLER I GODES
ANY 2005

11.	Televisió i fIlosOfIa
Enric Senabre Carbonell

Divertir-se, descansar, riure, passar el temps,
dormir, emocionar-se, plorar, menjar, avorrirse, cantar, ballar, estar amb amics, comentar,
enfadarse… viure a la fi. Totes aquestes accions 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

PREMI CAIXA POPULAR - ENRIC SOLER I GODES
ANY 2007

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 homosexualidad y, fundamentalmente, de qué no
es la homosexualidad, ya que el conocimiento
erróneo de la homosexualidad promovido desde ciertas instituciones sociales, ha provocado
que los homosexuales, hayan sido considerados de manera negativa favoreciendo su rechazo social y su discriminación.
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ESPILLET I EL DRAC

Las albadas de titaguas

Francesc Jarque Bayo va nàixer a València el
1940. Ha publicat més de setanta llibres i ha exposat 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.

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.

Francesc Jarque Bayo

Nivell: Joves i adults
Tapa cartó
Format: 24x23 cm.
Pàgs. 178
PVP: 18,75 .
ISBN: 84-88578-91-1

Fernando Martín Polo

BILINGÜE: CASTELLÀ I VALENCIÀ

simposio 2002 sobre la
historia de la medicina

F. J. Vera, J. L. Fresquet, F. Ferrer
Baixauli i otros.

Nivell: Joves i adults
Format: 17x24 cm.
Pàgs. 214
PVP: 15 .
ISBN: 84-95802-12-0

Nivell: Joves i adults
Format: 13x18 cm.
Pàgs. 494
PVP: 23,75 .
ISBN: 84-88578-93-8
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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 personajes, hechos históricos e instituciones de
nuestra tradición histórico médica.

Nivell: Joves i adults
Format: 12x17 cm.
Pàgs. 94
PVP: 12 .
ISBN: 84-87398-41-3

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.

HISTORIAS DE LA TRACA

Recopilació d’auques

So Andrés Castellanos Martí

Rafael Garcia Gallano-Lluch

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 asociaciones culturales: Amigos de la Pólvora,
Amigos del museo Histórico Militar de Levante
y Amigos del Patrimonio.

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 aspectes de la vida quotidiana i cultural: anècdotes populars, temes de fauna, malalties, vides
de sants, etc.

Nivell: Joves i adults
Format: 17x24 cm.
Pàgs. 168
PVP: 15 .
ISBN: 84-95802-94-5

Nivell: Joves i adults Format:
25x34,5 cm. - Tapa cartó
Pàgs. 162
PVP: 30 .
ISBN: 978-84-96545-46-5
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HOMENATGE A CLARA SANTIRÓ
UNA DONA SINGULAR
Ernest Sànchez, Maria Montes,
Estibaliz Manrique i Pepa Salavert

Nivell: Joves i adults
Format: 14,5x21 cm.
Pàgs. 45
PVP: 5 .
ISBN: 978-84-96545-56-4

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, malgrat tot, isqué endavant. Amant de la cultura,
no va poder estudiar com li hagués agradat;
però als seixanta anys, ja amb més temps lliure, es decidí a estudiar la seua llengua.

Este libro se encuentra enmarcado en la historia de las instituciones pedagógicas españolas
extendiéndose en una remporalidad de más de
dos siglos (1585 - 1852) presentando unas características muy específicas. La investigación
aborda unos hechos educativos ubicados en
un contexto eminentemente histórico y a la vez
consecuentes del mismo.
Edició rustega
PVP: 40 .
ISBN: 84-95802-67-8

Edició cartoné
PVP: 62 .
ISBN: 84-95802-73-2

Nivell: Joves i adults Format:
17x23,5 cm.
Pàgs. 544

Francisco Borja Millet Peiró

La confección de este libro está pensada y dedicada especialmente para el estudiante de odontología, aunque sin olvidar nunca al profesional
que ya la ejerce, introduciendo datos de correlación 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 germinar y fructificar en un mañana muy próximo

Libro imprescindible que retrata detalladamente la historia y la vida de este pueblo de la
Safor. Un repaso que abarca desde los atractivos turísticos de las fiestas y los monumentos, hasta los detalles geográficos y el clima;
pasando por una minuciosa descripción de la
vida social, que incluye las asociaciones culturales, deportivas y los personajes que han
marcado la histórica del pueblo. Todo ello
ilustrado con gran profusión de fotografías y
mapas a todo color.

Edició rustega
PVP: 43 .
ISBN: 978-84-96545-54-0

Edició rustega valencià
PVP: 36 .
ISBN: 84-95802-93-7

Francisco Vera Sempere

Edició cartoné
PVP: 50 .
ISBN: 978-84-96545-57-1

MERAVELLES VALENCIANES
Fil-Per-Randa . Joan V. Candel

Nivell: Joves i adults
Format: 21,5x30,5 cm.
Pàgs. 176
PVP: 28 .
ISBN: 978-84-92768-14-1
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Mª Remedios Zamorano Genovés

La font d'en carròs
Patología de la lengua

Nivell: Joves i adults Format:
21 x 29 cm.
Pàgs. 104

Las pavordías valencianas

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 ferho així perquè descobrir el patrimoni és referse 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.

Edició rustega castellà
PVP: 36 .
ISBN: 84-95802-49-X

Nivell: Joves i adults
Format: 17x24 cm.
Pàgs. 370
Edició cartoné
Edició DVD valencià
PVP: 62 .
PVP: 19 .
ISBN: 84-95802-51-1
ISBN: exempte

história de Burjasot
Santiago López García

Este libro habla acerca de la Historia de Burjassot, basándose en la intensa labor de divulgación del patrimonio cultural que realiza Santiago 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
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