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L’expressió poètica d’una fòbia metabòlica
Plastilina. Maria Sevilla Paris
La plastilina (pedra, pedreta) és una massa plàstica (ben rodoneta) sense forma ni colors definits
(tiroliro-là) que serveix per modelar (tiroliro-leta). És per això que, plastilina, rima amb vine i purpurina. Rima amb nina i vaselina, i m’enverina i endorfina... i és la base purínica de la despossessió:
plastil_ina.
Pàgines: 90
ISBN: 978-84-123057-2-2

Col·lecció: Joan Duch, 59
PVP: 13,00 €

Una veu jove amb una prosa poètica agosarada i sense complexos
Carn de cos cru. Noa Noguerol
La contradicció i la lluita de l’alteritat en el propi cos amb una llei que ve imposada però que el
llenguatge de l’autora juga a forçar, esquivar i, fins i tot, trencar. “La llei (paterna, divina, verbal)
desplega la seva ofensiva contra el cos, que s’hi rebel·la, que s’hi regira i que es dispara cap a tots
costats en una explosió fenomenalment obscena, en la seva dimensió més escatològica, més excremental, més masticatòria, més orgullosament immoral», ens diu Borja Bagunyà al pròleg.
Pàgines: 152
ISBN: 978-84-122659-0-3

Col·lecció: Joan Duch, 59
PVP: 15,00€

Una visió de la salut i les cures en clau femenina
Salut! La vida amb elles. Magda Gregori Borrell

Parlen les professionals que ens acompanyen al llarg de la nostra vida. Elles hi són per diagnosticar, curar o fer-nos costat. Metgesses, infermeres, psicòlogues, fisioterapeutes o terapeutes
ocupacionals. Les professionals de la salut ens cuiden i treballen per donar-nos esperança.
Amb fotografies de Jordi Borràs.
Pròleg d’Alba Vergés.
Pàgines: 146
ISBN: 978-84-123057-0-8

Col·lecció: Lo Plançó, 21
PVP: 16,00€

Un cant a l’apoderament de la dona

Dones al marge. Bruixes i altres històries d’estigma i oblit. Ivet Eroles Palacios

La vida de catorze dones estigmatitzades al llarg de la història, relegades a l’ombra. Dones sàvies, diferents, rebels: trementinaires, pastores, represaliades a la guerra, lluitadores antifeixistes, padrines,
mares que acompanyen els fills en el trànsit de gènere... Un cant a la diversitat i a la diferència.
Amb Il·lustracions de Maria Anaïs Miranda Solé.
Pàgines: 172
ISBN: 978-84-123057-1-5

Col·lecció: Lo Plançó, 20
PVP: 16,00€
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2020-2021 L’any Barceló en commemoració dels 40 anys de la seva mort
Miracles i espectres. Joan Barceló i Cullerés
A l’ombra de la Serra Roja, el poble de Vacalforges i els seus habitants singulars, de bellesa feréstega
i universal, són escrutats amb mirada sarcàstica per l’autor de Menàrguens, que en fa un dels mites
literaris més rellevants de les lletres catalanes de les darreres dècades.
Pròleg d’Andratx Badia-Escolà.
Pàgines: 176
ISBN: 978-84-121463-9-4

Col·lecció: Biblioteca Global, 17
PVP: 15,00€

La nova revolució en l’agricultura ve encapçalada per les dones!
Terra de dones. Pageses de Catalunya. Laura Saula Tañà
Vuit dones pageses de diverses generacions, des de les Terres de l’Ebre fins a l’Alt Pirineu, ens
expliquen les seves històries personals, inquietuds i visió del món rural. Una mostra clara i senzilla,
però profunda, que permet plantar-les a la terra, com a paisatge humà que defineix un país.
Pròleg de Teresa Jordà i Meritxell Serret i fotografies de Jordi Borràs.
Pàgines: 96
ISBN: 978-84-121463-6-3

Col·lecció: Lo Plançó, 19
PVP: 15,00€

De Balaguer a Califòrnia, defensor incansable del país i la cultura catalana
El campanar abandonat. Josep Carner-Ribalta
Les memòries de Josep Carner-Ribalta que viu en primera persona la gran història de Catalunya entrant i sortint del país: la dictadura de Primo de Rivera, els fets de Prats de Molló,
la República, la Guerra... Poeta, novel·lista, dramaturg, traductor, pioner del cinema català, va
desenvolupar una carrera de publicista i guionista als Estats Units, on va acabar exiliat.
Pàgines: 184
ISBN: 978-84-121463-7-0

Col·lecció: La Mira, 2
PVP: 17,00€

4rt Premi Hac Mor de plaquettes subversives

if true: false; else: true. Maria Sevilla Paris

If true: false; else: true neix de l’experiència del glitch, del desacord. Neix d’imaginar-se una sonda
perduda per l’espai per sempre més a conseqüència d’un petit error de càlcul: insignificant al
començament, però més i més gros i exponencialment ineludible cada vegada.
Pàgines: 16
ISBN: 978-84-121463-4-9

Col·lecció: Carles Hac Mor, 4
PVP: 9,00€

30 catalans que han passat desapercebuts i que han influït al món
Els altres catalans (universals). David de Montserrat i Nonó
La invenció del tennis, la cartografia de l’Himàlaia, els perfums de James Bond, el paradís dels salmons, el big Sant Francisco, la creació dels bancs de sang… fets que tenen petjada catalana
i que són fruït dels altres catalans, tant internacionals i influents al món com ho podrien
ser Pau Casals, Gaudí o Dalí.
Pàgines: 228
ISBN: 978-84-121463-0-1

Col·lecció: La Mira, 1
PVP: 19,00€
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COL·LECCIÓ BIBLIOTECA GLOBAL
Joventut sense Déu. Ödon Von Horváth
Inspirada en l’Alemanya nazi, Joventut sense Déu narra, sota l’aparença d’una trama policíaca,
el desconcert d’un mestre davant les dificultats per educar una joventut despietada en una
societat que menysprea els valors més elementals.
Un dels autors més importants de la literatura alemanya d’entreguerres, perseguit
i prohibit pel nazisme, traduït per primera vegada al català per Anna Soler Horta.
Pròleg de Ramon Farrés.
Pàgines: 176
ISBN: 978-84-947366-0-5

Col·lecció: Biblioteca Global, 13
PVP: 16,00€

Un fill del nostre temps. Ödon Von Horváth
Publicada poc després de la mort del seu autor, Un fill del nostre temps (1938) narra la història
d’un jove desesperat que troba sentit a la seva existència allistant-se
a l’exèrcit en una època de crisi profunda.
Un dels autors més importants de la literatura alemanya d’entreguerres, perseguit
i prohibit pel nazisme, traduït per primera vegada al català per Anna Soler Horta.
Epíleg de Jordi Jané-Lligé
Pàgines: 152
ISBN: 978-84-121463-2-5

Col·lecció: Biblioteca Global, 16
PVP: 15,00€

La Cendra. Guillem Viladot
Publicada el 1972, la novel·la ens submergeix en la lluita interior d’una noia (la Filo)
que malda per trobar el seu jo entre els somnis i les renúncies, entre la llum i la foscor de la
guerra civil i de post- guerra.
Pròleg de Joan Puig Ribera
Pàgines: 252
ISBN: 978-84-949940-4-3

Col·lecció: Biblioteca Global, 15
PVP: 17,00€

Entre Murs. Marta Segura Cloquell
Entre els murs de la ciutat conviuen dos mons contraposats, el dels estaments privilegiats instal·lats en la doble moral de la pietat i la disbauxa i el d’uns sectors més avançats que en pateixen
l’asfíxia. Una novel·la negra de la Barcelona emmurallada del segle XVIII.
Pàgines: 344
ISBN: 978-84-948976-8-9

Col·lecció: Biblioteca Global, 14
PVP: 20,00€

Tres Nits. Ramon Xuriguera
Un dia de tardor el poble es desperta trasbalsat per la trencadissa de l’aparador de l’adroguer.
Ha estat un orat, un galifardeu passat de voltes, una venjança política? Qui li pot voler mal?
Tot el poble en va ple. Però la nit següent, i encara l’altra, tenen lloc nous incidents.
Pròleg de Josep Camps Arbós
Pàgines: 124
ISBN: 978-84-943754-8-4

Col·lecció: Biblioteca Global, 11
PVP: 15,00€
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COL·LECCIÓ DE POESIA JOAN DUCH
Magma. Carlos Minuchin Vilafranca
Magma és una proposta poètica de militància feminista. Neix de la pregunta que es fa l’autor
arran de si li pertoca prendre partit en la qüestió de la ferida inesborrable que el masclisme més
enquistat, violent i descarnat provoca en el si de la nostra societat.
Pàgines: 76
ISBN: 978-84-412146-3-2

Col·lecció: Joan Duch, 58
PVP: 10,00 €

A boca de fosc. Marta R. Gustems
A boca de fosc és el dietari d’una noia líquida. El pas a l’edat adulta, el descobriment del goig
i la maternitat. El paisatge és concret, fantàstic i feréstec. Un viatge iniciàtic en tots els sentits.
El llibre inclou il·lustracions de l’autora en format acordió.
Epíleg de Jaume C. Pons Alorda
Pàgines: 60
ISBN: 978-84-949940-8-1

Col·lecció: Joan Duch, 57
PVP: 12,00€

La ceguesa dels miralls. Joan Adell Álvarez
La ceguesa dels miralls (Crònica d’una anorèxia) recull les llums i foscors d’un pare colpit pel cruel
trastorn alimentari de la seva filla, amb poemes d’impotència, de refugi i d’alliberament.
Guanyador del 23è Premi de Poesia Alella a Maria Oleart.
Pròleg de Laia Carbonell
Pàgines: 80
ISBN: 978-84-949940-7-4

Col·lecció: Joan Duch, 56
PVP: 10,00€

Paral·lel Rivers. Màrius Torres
En homenatge al poeta lleidatà, aquesta antologia és un pont de poesia entre Catalunya i els lectors
anglosaxons. Una selecció de poemes, escrits entre el 1935 i el 1942, on ressonen els ecos de la
Guerra Civil i l’exili, de l’amor declarat i, sobretot, de la malaltia i la mort.
Pròleg i traducció de D. Sam Abrams
Pàgines: 130
ISBN: 978-84-949940-6-7

Col·lecció: Joan Duch, 55
PVP: 17,00€

Tot sembla tan senzill. Montserrat Abelló
Tot sembla tan senzill és una antologia de Montserrat Abelló, una de les poetes i traductores més
significatives de la literatura catalana i Premi d’Honor de les Lletres Catalanes (2008).
El llibre inclou un disc amb una tria de poemes, amb la veu de Celeste Alías, la guitarra de Santi
Careta i el contrabaix de David Mengual.
Inclou un Disc.
Pàgines: 98
ISBN: 978-84-945370-4-2

Col·lecció: Joan Duch, 37
PVP: 19,00€
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COL·LECCIÓ DE PLAQUETTES
CARLES HAC MOR
Testament dada’m. Òscar Palazón
Plantejat com un Gènesi apòcrif narrat en primera per-sona, Testament dada’m recrea
les primeres paraules d’Adam alhora que n’ofereix una revisió del mite. Per tant, aquest poema
qüestiona el relat que en fa la Sagrada Escriptura i reflexiona sobre diversos
conceptes com ara la memòria, el cos o la identitat.
Pàgines: 16
ISBN: 978-84-949940-2-9

Col·lecció: Carles Hac Mor, 3
PVP: 9,00 €

Au Ca, arruix! Pere Perelló
Si l’escriptura és subversiva també ho és el poeta: trencar els versos de sempre per trencar les
normes de sempre. La plaquette juga des del títol a ser l’auca cínica d’un ca rabiós que no acaba
de rebentar ni assoleix fugir de la gossera.
Pàgines: 16
ISBN: 978-84-947366-8-1

Col·lecció: Carles Hac Mor, 2
PVP: 9,00 €

Escrit es crit. Mònica de Dalmau
Escrit és crit, la primera obra publicada a la col·lecció, està pensada tota ella en i per Carles Hac Mor.
De l’existencialisme al dia a dia, de la poètica o l’escrítica a la pseudoeròtica, l’atzar i l’avantguardisme, aquests textos són productes inconscients d’una excreció sobtada i incontrolada.
Pàgines: 16
ISBN: 978-84-946447-6-4

Col·lecció: Carles Hac Mor, 1
PVP: 9,00 €

COL·LECCIÓ LO PLANÇÓ

Desenterrar l’oblit. Paquita Buron, Josep Miret, Jordi Oliva I Rosa papell
Un testimoni sincer per tancar les ferides de la guerra.
Un llibre que reflexiona sobre la dignitat i el valor de la memòria del passat de la guerra, evoca el
camí traçat fins a la dignificació de la fossa de Cervera i aplega en vint relats el testimoni viu d’unes
famílies que un dia hi van trobar, casualment, la manera de tancar el seu dol.
Pàgines: 120
ISBN: 978-84-949940-9-8

Col·lecció: Lo Plançó, 18
PVP: 16,00€
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COL·LECCIÓ QUADERNS
Batre records. Anna Sàez mateu
Escrit amb una excel·lència captivadora, aquest llibre és una mirada al passat sense nostàlgia,
una teranyina de memòries que atrapa un món que ja no existeix. És la tristor de la postguerra i
l’estraperlo, l’alegria de les roselles esquitxant de primavera el paisatge d’una infància rural.
Pàgines: 160
ISBN: 978-84-121463-1-8

Col·lecció: Quaderns, 27
PVP: 16,00€
Dues europes. Ramon Tremosa i Balcells

Europa és un èxit d’integració econòmica i monetària, però el Brèxit i l’euroescepticisme mostren
també el fracàs del projecte d’unió política de la UE: centralitzat, poc transparent i poc democràtic.
Una tria d’articles que l’autor ha publicat al setmanari El Temps.
Pròleg de Carles Puigdemont
Pàgines: 140
ISBN: 978-84-948976-9-6

Col·lecció: Quaderns, 25
PVP: 16,00€
A cop d’humor (o no). Ermengol

Aquest no és un llibre només per fer riure. És un llibre per fer pensar. Pensar amb humor subtil
o ferotge, dolç o àcid, encara que la realitat no faci gràcia. Connectar amb el nostre món íntim a
través de l’humor gràfic, que és alhora una eina fonamental per a la cultura col·lectiva.
Pàgines: 136
ISBN: 978-84-948976-2-7

Col·lecció: Quaderns, 24
PVP: 16,00€

Sixena: La croada de La memòria. Francesc Canosa Farran
El monestir que està enmig de tot. La frontissa de Catalunya i Aragó. Aquí: entre el record i l’oblit hi
viu la memòria. Aquesta és l’obra més valuosa de la vida per continuar vivint.
Perquè Sixena no és una història d’art: és la darrera croada de la memòria.
Pàgines: 272
ISBN: 978-84-947366-4-3

Col·lecció: Quaderns, 22
PVP: 20,00€
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ISBN: 978-84-948976-6-5

ISBN: 978-84-948976-7-2

ISBN: 978-84-949940-3-6

ISBN: 978-84-948976-4-1

ISBN: 978-84-947366-9-8

ISBN: 978-84-947366-7-4

ISBN: 978-84-947366-6-7

ISBN: 978-84-947366-3-6

ISBN: 978-84-947366-2-9

ISBN: 978-84-946447-8-8

ISBN: 978-84-946447-7-1

ISBN: 978-84-946447-5-7

ISBN: 978-84-946447-3-3

ISBN: 978-84-945370-9-7

ISBN: 978-84-945370-7-3

COL·LECCIÓ
DE POESIA
JOAN DUCH
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ISBN: 978-84-943754-7-7

ISBN: 978-84-946447-0-2

ISBN: 978-84-947366-1-2

ISBN: 978-84-941119-8-3

ISBN: 978-84-949940-1-2

ISBN: 978-84-942430-9-7

ISBN: 978-84-943754-9-1

ISBN: 978-84-943754-4-6

ISBN: 978-84-941119-5-2

ISBN: 978-84-945370-0-4

ISBN: 978-84-947366-5-0

ISBN: 978-84-946447-1-9

ISBN: 978-84-945370-3-5

ISBN: 978-84-945370-5-9

COL·LECCIÓ
QUADERNS
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ISBN: 978-84-945370-1-1

ISBN: 978-84-938242-9-7

ISBN: 978-84-938242-6-6

ISBN: 978-84-937342-5-1

ISBN: 978-84-936525-3-1

ISBN: 978-84-936525-1-7

ISBN: 978-84-936052-7-8

ISBN: 978-84-936052-0-9

ISBN: 978-84-934884-4-4

ISBN: 978-84-934884-2-0

ISBN: 978-84-932759-9-9

COL·LECCIÓ
BIBLIOTECA
GLOBAL

ALTRES TÍTOLS
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