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Escalfant motors per Sant Jordi!

És un gust per a nosaltres presentar-vos en aquest  
nou catàleg les principals novetats del primer semestre 
del 2016.

En aquestes pàgines hi trobareu, reunides, les obres 
que les editorials Alrevés/Crims.cat, L’Avenç, El Gall, 
Meteora, Periscopi, Raig Verd, Saldonar, Sembra 
Llibres i Tigre de Paper estem preparant amb passió 
i dedicació per ampliar els horitzons de les vostres 
lectures.

La nostra proposta conjunta aplega una setantena de 
títols, entre novetats i propostes recents. Hi trobem 
una combinació d’autors consolidats i emergents de 
les nostres lletres, com ara Manuel Baixauli o Roc 
Casagran. Tenim, a més, acurades traduccions d’altres 
literatures, com les dels llibres de Svetlana Aleksiévitx 
—l’última guanyadora del Premi Nobel de Literatura—, 
Patricia Highsmith o la primera traducció catalana de 
François Thomazeau. A més a més, la poesia s’ha fet 
aquest semestre un lloc propi en el catàleg de Llegir  
en Català, gràcies als treballs de Cesk Freixas,  
Francesc Culleré, Antoni Coronzu o Joan Tomàs 
Martínez Grimalt.

Ja podeu passar: remeneu, escolliu i…  
llegiu en català!



Amb més empenta encara…

El 2015 ens ha donat sorpreses molt agradables, i molt 
interessants. Aquí en teniu unes quantes: la incorporació de 
l’editorial Tigre de Paper a la nostra associació, l’èxit del 
Club de Lectura Virtual de Llegir en Català, El llibre de 
la Marató de TV3 i la recuperació de la presència a la Fira 
del Llibre de Guadalajara, a Mèxic, del llibre en català, 
amb una bona representació dels nostres llibres i dels 
nostres autors.

Llegir en Català s’ha consolidat, en tan sols un parell 
d’anys, com una realitat nova, on defensem de manera 
col·laborativa i entusiasta una literatura i una manera de 
fer. Se’ns coneix i se’ns valora perquè sempre que podem 
participem en les activitats que organitzen les llibreries i 
les biblioteques, i també perquè defensem els drets dels 
nostres col·laboradors.

El projecte que més ens ha fet visibles aquest any, fruit del 
nostre esperit de fer-ho tot tots plegats, és El llibre de la 
Marató de TV3, del qual es van imprimir 17.000 exemplars. 
Hi han participat nou editorials i vint-i-un autors.

Ara volem continuar comptant amb la vostra companyia, 
i és per això que us convidem a fer del nostre Club de 
Lectura Virtual, el vostre, de club, i us demanem que 
animeu els vostres coneguts i persones estimades a 
participar-hi. Entre tots seguirem fomentant la lectura, ja 
sigui compartida o no.



L’amor fora  
de mapa
Roc Casagran
Sembra Llibres

Una novel·la 
esplèndida plena 
de bellesa i angoixa 
en què tres ànimes 
de trenta-pocs anys 
tracten de sobreviure 
a les crisis d’avui.

Foc verd
Jordi de Manuel
Alrevés/Crims.cat

Ens endinsem en la 
teranyina d’un món 
ben identificatiu i 
particular que explora 
les pulsions més 
tenebroses de la 
naturalesa humana.

Ningú no  
ens espera
Manuel Baixauli
Edicions del Periscopi

Aquest recull 
d’articles ofereix una 
selecció del millor 
Baixauli, que, amb 
profund sentit estètic, 
interpel·la el lector 
perquè es capbussi 
amb ell en l’art i 
l’escriptura que més 
l’emocionen.

Històries  
falses
Gonçalo  
M. Tavares
El Gall Editor

Una prosa molt cuidada, 
d’una depuració gairebé 
poètica, que ens sedueix 
gràcies a un ritme força 
melòdic i a un fraseig 
on el llenguatge destaca 
per una sensibilitat i una 
delicadesa admirables.

Estimades  
Zambrano
Mercè Foradada
Edicions Saldonar

Una delicada 
novel·la epistolar 
que descobreix les 
pulsions humanes 
i intel·lectuals de 
la filòsofa María 
Zambrano i la seva 
germana Araceli.

Post mortem
Peter Terrin
Raig Verd Editorial

Després d'El vigilant, 
arriba Post mortem, 
premiada amb l'AKO, 
el més important 
de les lletres 
neerlandeses, que el 
defensa com una obra 
major. Peter Terrin, diu 
que aquesta és la seva 
obra més personal. I... 
ens visitarà al març!
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L’illa sense 
temps
Esperança 
Camps
Editorial Meteora

Júlia Cases, el 
personatge que, en 
el seu retorn a l’illa 
sense temps, entrarà 
a les vostres vides per 
quedar-s'hi.

Carol
Patricia 
Highsmith
L'Avenç

Amb l’estil inquietant 
característic de 
l’autora i tota la força 
d’una història d’amor, 
Carol narra la relació 
de dues dones, en el 
Nova York dels anys 
cinquanta, que inicien 
un viatge que no 
saben on les durà.

Els estralls de 
la memòria
Jaume Rausell
Tigre de Paper

Amb gran qualitat 
literària, és capaç de 
transportar-nos de 
ple a la crua realitat 
de la vida i lluita per 
la supervivència a la 
República i durant 
la Guerra Civil, com 
poques obres han 
aconseguit abans.



Atrapa el dia
Saul Bellow

Traducció: Ramon Folch  
i Camarasa 
Octubre 2015 
978-84-88839-91-6 
144 pàgines 
14 × 21,3 
Rústica amb solapes 
13 €

Tot sol
August Strindberg

Traducció: Carolina  
Moreno 
Novembre 2015 
978-84-88839-92-3 
112 pàgines 
14 × 21,3  
Rústica amb solapes 
12 €
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En aquesta novel·la breu, una de les millors 
del premi Nobel Saul Bellow, l’acció 
transcorre en un sol dia, un dia molt 
important en la vida de Tommy Wilhelm, 
un actor fracassat, separat de la dona i 
insolvent, que busca debades l’auxili del 
seu pare. És un home fora de lloc des de 
bon principi: viu en un hotel ple de jubilats 
i continua sent, al llarg de la novel·la, 
una figura aïllada enmig de la multitud 
que corre pels carrers de Nova York. Un 
autèntic dia de passar comptes.

Homes com nosaltres
Emilio Lussu

Traducció: Teresa Muñoz Lloret 
Febrer 2016 
978-84-88839-94-7 
228 pàgines 
14 × 21,3 
Rústica amb solapes 
18 €

El 1916, un jove estudiant universitari italià és enviat a l’altiplà 
d’Asiago, situat als Alps, on la seva brigada ha estat destacada 
per mirar de frenar l’avenç de l’exèrcit austríac. Emilio Lussu 
reviurà anys després la seva estada d’un any al front de guerra, 
en aquell paratge inhòspit. La seva atenció se centrarà, 
però, en el comportament humà: des de la irracionalitat 
amb què sovint els caps volen imposar la disciplina, fins al 
comportament dels soldats, molt més pròxim a la deserció 
que al suposat heroisme. Estructurada a partir dels episodis 
que va rememorant, cada capítol és un subtil cop de puny 
contra l’absurd de la guerra. Un dels millors llibres que s’han 
publicat mai sobre la I Guerra Mundial.

El protagonista d’aquesta novel·la breu és 
un escriptor de cinquanta anys que retorna 
a Estocolm després de passar deu anys al 
camp. En tornar a la ciutat on va néixer, 
s’envolta de vells amics. Però aviat es va 
quedant sol; les seves relacions es redueixen 
al tracte superficial al qual l’obliga la feina.  
Al principi, li sembla que l’aïllament l’afebleix, 
però aviat descobreix que, d’aquesta manera, 
«totes les meves vivències s’unien, es  
fonien i eren destil·lades en aliment per  
al meu esperit».



En Josepet de  
Sant Celoni
Santiago Rusiñol

Febrer 2016 
978-84-88839-95-4 
168 pàgines 
14 × 21,3 
Rústica amb solapes 
16 €

d
is

Tr
ib

u
ei

x R
BA

 L
lib

re
s  

   
|  

   
w

w
w

.la
ve

nc
.c

at
   

  |
   

  L
'A

VE
N

Ç

7

Carol
Patricia Highsmith

Traducció: Montserrat Morera 
Gener 2016 
978-84-88839-93-0 
336 pàgines 
14 × 21,3 
Rústica amb solapes 
20 €

Therese treballa de venedora en uns grans magatzems quan una 
dona atractiva s’atansa al seu taulell. Als dinou anys, Therese tot just 
s’està obrint camí a la gran ciutat, té un xicot que no s’estima prou i 
no està preparada per l’impacte de l’enamorament. En canvi, Carol 
és una dona sofisticada a punt de divorciar-se i d’iniciar una batalla 
legal per la custòdia de la seva única filla. Totes dues inicien un 
viatge que no saben on les durà.

Amb el suspens característic de Patricia Highsmith i amb tota la força 
d’una història d’amor, retrata magníficament la Nova York dels anys 
cinquanta. Ara ha estat portada al cinema, en la que és considerada 
una de les millors adaptacions de l’obra de Highsmith.

En Josepet de Sant Celoni és el fill, 
probablement, d’un secretari d’ajuntament 
caracteritzat pels seus pocs escrúpols amb 
el diner públic. Amb el subtítol de «novel·la 
picaresca», l’última novel·la de Santiago 
Rusiñol té com a protagonista un pícaro que 
viu mil i una peripècies abans no aconsegueix 
ocupar, com a culminació de la seva fortuna, 
una regidoria de l’Ajuntament de Barcelona 
i passar a ser, de Josepet, a Don Josep. La 
corrupció política, tractada amb l’arma més 
poderosa i letal: l’humor.

El català de la Manxa
Santiago Rusiñol
978-84-88839-80-0 
216 pàgines 
14 × 21,3 
Rústica amb solapes 
19 €

La ‘Niña Gorda’
Santiago Rusiñol
978-84-88839-37-4 
168 pàgines 
14 × 21,3  
Rústica amb solapes 
16 €

Màximes i mals 
pensaments
Santiago Rusiñol
978-84-88839-76-3 
88 pàgines 
14 × 21,3 
Rústica amb solapes 
9 €
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Els estralls de la memòria
Jaume Rausell

pròleg: Ricard Torres  
epíleg: Guillem Gómez 
Març 2015 
ISBN: 978-84-944954-4-1 
300 pàgines 
14,5 × 22,5  
Rústica amb solapes 
15 €

De forma apassionada i apassionant, ens relata com es concreta en 
un poble del País Valencià la tragèdia de la Guerra Civil. Mostra un 
país socialment antiquat, moralment polaritzat i econòmicament 
empobrit. Ens ensenya una realitat esgarrifosa: la culminació de la 
bogeria, la impossibilitat d’entesa, la d’uns interessos incompatibles, 
contraposats... Un final al qual portava inevitablement una dinàmica 
històrica imparable, impossible de reconduir. Els estralls de la 
memòria aproxima el lector, de forma magistral, alhora que crua, 
a uns personatges que ens semblen familiars, a una societat que, 
encara que llunyana, reconeixem. Ens transporta, doncs, amb tota la 
intensitat, a un drama que hi va existir i no hem d’oblidar.

«El barri es desperta a poc a poc. Pels carrers 
van apareixent éssers enfosquits que caminen 
amb el cap cot cap a les fàbriques». […] 
«L’estiracordetes puja les escales del patíbul 
amb un caminar encara infantil. S’acosta al 
reu i s’inclina endavant com si hagués de 
parlar-li a cau d’orella, però s’atura, es fa 
enrere, els llavis se li tornen blancs de tant 
que els pressiona, aleshores s’eixuga una 
llàgrima amb el monyó que té al final del 
braç, sospira i amb la mà que li queda  
cobreix el cap del condemnat amb una 
verònica. Tot es fa fosc».

Quan em vinguin 
a buscar
Àfrica Ragel

pròleg: Joan Carles Luque 
Desembre 2015 
ISBN: 978-84-943205-9-0 
240 pàgines 
14,5 × 22,5  
Rústica amb solapes 
15 €

La torre de  
la Serra
Joni D.

pròleg: Jann-Marc Rouillan 
Desembre 2015 
ISBN: 978-84-943205-8-3 
89 pàgines 
12 × 19 
Butxaca amb solapes 
15€

El fil roig i el negre de les històries d’ahir 
i d’avui. Una partida de maquis arriba a 
la torre de la Serra, un grup autònom 
es  prepara per a una acció armada, un 
inspector franquista segueix la pista dels 
subversius, un jove ha de creuar la frontera 
cap a l’exili... la resistència al poder que 
arriba fins avui dia. 

«No és només un relat. Cada pàgina 
participa de la resistència de la nostra 
memòria». Jann-Marc Rouillan
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Els nostres personatges, passen per situacions 
crítiques; el conflicte interior és la característica 
principal dels seus estats emocionals. Des de la 
mort del màxim líder palestí, els protagonistes 
se senten perduts davant dels nous 
plantejaments polítics anunciats per la nova 
direcció palestina, que a la pràctica signifiquen 
renunciar al retorn de milions de refugiats 
palestins a casa, d’on havien estat expulsats 
el 1948. Tot això coincideix amb l’allau de 
l’extrema dreta a Israel, i la construcció de 
colònies jueves a Cisjordània.

Narra la història de cinc joves de la lleva 
del biberó que van ser cridats a participar 
en la batalla clau de la Guerra Civil. En Pere 
ha hagut de deixar la seva vida de pastor. 
En Fermí s’ha allistat voluntàriament per 
trobar el seu germà desaparegut. En Valentí 
és un convençut antifeixista. En Jaume és 
un seminarista que viu espantat perquè els 
companys anticlericals el miren amb tant 
d’odi com als enemics. Mentre tot això passa, 
els màxims responsables del govern de la 
República fan mans i mànigues per atreure 
l’atenció de França i Anglaterra.

Déu no perdona 
les verges
A l’oest del Jordà. 
Tercera part
Musa Abdel-Muti Issa

Traducció: Oriol Valls 
Febrer 2015 
ISBN: 978-84-944954-1-0 
300 pàgines • 14,5 × 22,5  
Rústica amb solapes • 15 €

Ebre, del bressol 
a la batalla
Pol Cortecans i 
Eduard Sola

Març 2016 
ISBN: 978-84-944954-5-8 
108 pàgines • 14,5 × 22,5  
Rústica amb solapes 
12 €

Alè de taronja 
sencera
Cesk Freixas

pròleg: Roc Casagran 
Febrer 2015 
ISBN: 978-84-944954-0-3 
150 pàgines 
10,5 × 17  
Tapa dura 
12 €

La claveguera marró
La NSU i el terror 
neonazi a Alemanya
Roger Suso

pròleg: Rafael Poch 
Març 2015 
ISBN: 978-84-944954-3-4 
350 pàgines • 10,5 × 17  
Butxaca • 12 €

«Si tenim alè és que respirem, si respirem és 
que vivim. I els poemes que ens ofereix Cesk 
Freixas són una mica això. Freixas respira i 
viu poesia des de fa molts anys, i fins avui 
l’havia evocada a les cançons i al llibre de 
quasi-aforismes Paraules per a Gaeta. Però 
ara s’embranca en una nova aventura perquè 
és dels que està convençut que respirar, 
que viure, significa no deixar mai d’obrir 
horitzons» Roc Casagran (del pròleg).

L’any 2011 queda al descobert una trama 
criminal neonazi a Alemanya responsable 
de tres atemptats amb bomba, quinze 
robatoris a bancs i d’una desena d’assassinats 
comesos contra migrants entre el 2000 i el 
2007. L’escamot (NSU) estava empeltat en el 
moviment neonazi de tot el país i envoltat per 
informants pagats per l’Estat alemany, que 
va encobrir-los i que va investigar les morts 
basant-se en clixés racistes. A més, el llibre, 
és un viatge per tota la història recent de la 
violència neonazi a Alemanya des de  
la Segona Guerra Mundial.



Màrius Torres,  
més enllà del demà
Francesc Culleré

Febrer 2016 
978-84-944547-4-5 
80 pàgines • 16 × 20 
Rústica amb solapes 
15 €

Premi de Poesia Joan Perucho Vila d’Ascó 2015

Francesc Culleré ofereix en aquest llibre de poemes un sentit 
homenatge a Màrius Torres i situa el gran poeta català en el temps 
i en l'espai, amb un treball de fi simbolisme biogràfic.

L'autor ressegueix la vida de Màrius Torres amb una visió 
essencialment lírica, no narrativa, o sigui amb ulls de poeta, fet 
que li exigeix una exquisida sensibilitat i un coneixement exacte 
de la biografia del poeta lleidatà.

Francesc Culleré ubica cada poema en un moment clau de la vida 
de Màrius Torres, en el context familiar —pares, germans— i social 
—fets transcendents de la història de Catalunya. Sense oblidar les 
persones que exerciren un evident influx en l'ànima del poeta.

Una nena és deixada amb l’avi patern 
perquè els seus pares han d’exiliar-se 
d’un país àrtic que pateix un fenomen 
anomenat la Gran Nevada. Amb el temps, 
la noia anirà entenent aquella fugida i la 
vinculació del seu pare amb «No Pensem 
Com Vosaltres», un moviment polític que 
alimenta la dissidència al règim. Davant 
les atrocitats del seu país, la jove tindrà un 
únic consol: la valentia dels exploradors 
polars, que serà el seu refugi durant la 
Gran Nevada de l’opressió.

Una investigadora descobreix a la Biblioteca 
Vaticana uns folis que revelen un seguit 
d’enigmes que el manuscrit de l’Espill de 
Jaume Roig ha suscitat històricament entre 
els estudiosos del Renaixement. Aquell 
estrany escrit anònim farà que descobrim 
uns personatges que ens guiaran per la 
València de 1480 i pel Nàpols i la Roma 
dels inicis del segle xvi, tot revelant-nos el 
dificultós periple que va fer l’Espill fins que 
va trobar repòs a les lleixes vaticanes.

Neu, óssos i 
alguns homes 
més valents que 
els altres
Mònica Batet

Novembre 2015 
978-84-943629-8-9 
224 pàgines • 15,3 × 22 
Rústica amb solapes 
18 €

És l’amor que 
mou el cel i les 
estrelles
Antònia Carré-Pons

Setembre 2015 
978-84-943629-6-5 
224 pàgines 
15,3 × 22  
Rústica amb solapes 
18 €
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El ball de la vida
Albert Salvadó (amb Anna Tohà)

Març 2016 
978-84-944547-3-8 
256 pàgines 
15 × 21,5  
Rústica amb solapes 
19 €

L’illa sense temps
Esperança Camps

Gener 2016 
978-84-944547-0-7 
224 pàgines 
15,3 × 22  
Rústica amb solapes 
18 €

En un hospital de Bordeus, Anna Tohà, una mare andorrana, ha de 
signar el consentiment perquè facin una traqueotomia al seu fill, 
fet que el faria viure per sempre més dependent d’una cànula. En 
aquest dramàtic moment arrenca l’extraordinària història d’Evarist, 
un nen que el 1984 pateix un greu accident de trànsit a Encamp, 
i de les dècades de lluita de la seva mare i la seva família que, 
amb superació i voluntat, volen aconseguir una vida digna per a 
Evarist. Un relat verídic escrit des del cor, que vessa humanitat i ens 
mostra la reduïda dimensió dels nostres problemes, comparats 
amb situacions vitals tan crítiques que només els autèntics herois, 
anònims i humils, poden superar.

Júlia Cases espera un vol cap a Menorca perquè una coneguda 
seva, Fina Torres, li ha fet saber que una anciana de noranta-un 
anys, Marialluïsa, ha estat assassinada: li han clavat unes estisores al 
cap. Júlia, primer poc convençuda, decideix finalment viatjar quan 
Fina Torres li revela que té una important informació referent a la 
família de Júlia.

Mentre a Ciutadella la policia i la premsa miren d’aclarir el crim, 
Júlia Cases fa repàs d’un passat personal que el seu retorn a l’illa ha 
despertat d’una enganyosa letargia.

L’illa sense temps és un relat negre que aporta una anàlisi social 
clarivident del temps actual i dibuixa uns personatges captivadors 
per als amants de qualsevol gènere de novel·la.
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El jurat del Premi Literari Elisi ha de llegir 
centenars d’obres per tal de trobar el millor 
llibre de l’any. Al mateix temps, una colla 
d’escriptors estan desesperats per captar 
l’atenció d’aquest jurat.

Una sàtira enginyosa i fabulosament 
entretinguda que, d’una banda, va al gra 
quan tracta algunes de les qüestions més 
profundes sobre el paper de l’art en una 
cultura obsessionada per la celebritat, i, 
de l’altra, es pregunta com podem esperar 
reconèixer el talent real quan tothom té 
interessos personals.

El tour de force narratiu de Malkoč ens 
du a l’Eslavònia dels anys de la guerra i 
la postguerra, a Croàcia, de la mà dels 
seus herois: uns perdedors i vencedors 
particulars.

«Alerta: els contes de Zoran Malkoč 
mosseguen i punxen, i a vegades fins i tot fan 
bullir el mar glaçat que tots duem a dins. El 
seu secret per reviure la postguerra a Croàcia 
és un humor desesperat i una pietat natural 
per als seus personatges.» Jordi Puntí.

No tinc paraules
Edward St Aubyn

Traducció: Yannick García 
Gener 2016 
978-84-944496-2-8 
192 pàgines 
14,3 × 21,3  
Rústica amb solapes 
18,90 €

El cementiri dels 
reis menors
Zoran Malkoč

Traducció: Pau Sanchis 
Febrer 2016 
978-84-944496-9-7 
224 pàgines 
14,3 × 21,3  
Rústica amb solapes 
18 €

Pregària de  
Txernòbil
Svetlana Aleksiévitx

Traducció: Marta Rebon 
Febrer 2016 
978-84-15539-92-6 
384 pàgines • 13,5 × 21  
Rústica amb solapes 
21,90 €

Els nois de zinc
Svetlana Aleksiévitx

Traducció: Marta Rebon 
Març 2016 
978-84-15539-56-8 
384 pàgines 
13,5 × 21 
Rústica amb solapes 
21,90 €

Premi Nobel de Literatura 2015

Amb la publicació d’aquest llibre el 1991, 
Aleksiévitx fou denunciada per difamació i 
per «embrutar l’honor dels soldats», milers 
dels quals moriren durant la incursió russa 
a l’Afganistan i foren retornats a Rússia en 
taüts de zinc. Aleksiévitx entreteixeix més 
d’un centenar d’històries d’oficials, soldats, 
esposes, mares i vídues sobre guerra i 
polítiques criminals, sobre el xoc entre dues 
civilitzacions antitètiques i sobre la vanitat  
de creure possible la victòria definitiva sobre 
un oponent demonitzat.

Premi Nobel de Literatura 2015

Els solos i corals entonats per aquells afectats 
personalment per Txernòbil fan sentir una 
proximitat esgarrifosa a l’abast del desastre. 
Aquest no és pas un llibre sobre Txernòbil,  
sinó sobre les seves conseqüències. En aquest 
món hostil, «el mal porta una nova màscara.  
Tot pot matar-te —l’aigua, el sòl, la pluja.  
El nostre diccionari està desfasat. No hi ha 
encara paraules ni sentiments per descriure’l».

Acompanyarem el llibre amb el discurs 
d’acceptació del Premi Nobel d’Aleksiévitx. 
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Premi  Man Booker 2014 

La novel·la de Flanagan, una llarga història 
d’amor, conté un dels episodis més infames 
de la història del Japó: la construcció del 
Ferrocarril de la Mort durant la Segona  
Guerra Mundial.

Enmig de la desesperació d’un campament de 
presoners de guerra, el cirurgià Dorrigo Evans 
es tortura per l’aventura que va tenir amb la 
dona del seu oncle dos anys abans. Intentant 
salvar els homes al seu càrrec, rep una carta 
que canviarà la seva vida per sempre.

La brutalitat i vitalitat d’un món del qual 
se’ns manté ignorants se’ns presenta, 
amb tota la seva cruesa, en quatre relats 
ambientats en quatre països d’Àfrica 
(Namíbia, el Congo, el Senegal i Ruanda) 
amb un fil conductor: Motorsoul, l’energia 
primigènia i indominable que mou en 
última instància l’ésser humà.

Stalker és un escriptor català que treballa 
amb pseudònim perquè vol que la seva 
persona resti en l'anonimat.

L’estret camí cap 
al nord profund
Richard Flanagan

Traducció: Josefina Caball 
Febrer 2016 
978-84-15539-91-9 
488 pàgines  
14,3 × 21,3 
Rústica amb solapes 
23,90 €

Motorsoul
Stalker

Febrer 2016 
978-84-15539-93-3 
288 pàgines 
14,3 × 21,3 
Rústica amb solapes 
18 €

Cultura en tensió
Diversos autors

Febrer 2016 
978-84-943854-7-6 
160 pàgines 
12 × 19  
Rústica amb solapes 
14 €

Post mortem
Peter Terrin

TRADUCCIÓ: Maria Rosich 
Març 2016 
978-84-944496-6-6 
288 pàgines 
14,3 × 21,3  
Rústica amb solapes 
20 €

El desconegut autor Emiel Steegman s’inventa 
una excusa per cancel·lar un sopar amb 
col·legues. «Moments difícils per a la família». 
Una frase gastada i vaga però que transmet 
urgència i que es converteix en una idea 
brillant per a la seva nova novel·la. Fins que 
una tarda la seva filla Renée s’adorm i no 
torna a despertar-se.

Post mortem és una obra tan intensa com 
enginyosa sobre l’entusiasme d’un escriptor, 
l’amor d’un pare i la por a perdre el control 
sobre la pròpia vida després de la mort.

Estats, mercats i elits promouen la visió de 
la cultura com un indiscutible oasi de pau 
enmig d'un món convuls. La cultura, vista 
així, funciona com a forma de pacificació i 
recondueix les tensions cap a la possibilitat 
d'elecció entre productes culturals. Malgrat 
això, l'espai de la cultura és un espai en tensió.

Autors: Nando Cruz, Ramon Faura,  
Marina Garcés, Joan M. Gual, Lucía Lijtmaer  
i César Rendueles. 

Coeditat amb Nativa.cat

coberta  en preparació
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Charlie coneix una colla d’outsiders amb  
qui pujarà a les salvatges muntanyes russes 
de l’adolescència. Amb ells descobrirà noves 
maneres d’enfrontar-se a l’ombra que els 
turmenta. 

Edició de butxaca d’aquesta aclamada novel·la 
que s’ha convertit en un fenomen de culte 
arreu del món, amb versió cinematogràfica 
inclosa. Una història captivadora que explora 
els territoris ocults dels qui lluiten per 
aprendre a viure. 

Edició especial i limitada del Llibre de les 
bèsties de Ramon Llull en format de luxe. 
Amb la brillant versió de Roc Casagran i les 
precioses il·lustracions d’Aitanta Carrasco, 
ens endinsarem en els classismes dels règims 
medievals per saber si hem evolucionat com 
a espècie. Entendrem el joc de maquinacions 
que encara avui envolten els centres de 
poder. Però, sobretot, gaudirem de l’Any Llull 
2016 amb les arts de seducció d’aquesta obra 
fonamental de la nostra literatura.

Els avantatges de 
ser un marginat
Stephen Chbosky

Traducció: Marta Pera Cucurell 
Abril 2016 
978-84-16698-02-8 
232 pàgines 
12  × 18 
Rústica 
10,50 €

Llibre de les bèsties
Ramon Llull, a 
través de Roc 
Casagran

il·lusTracions: Aitana  
Carrasco 
Març 2016 
978-84-16698-05-9 
112 pàgines • 14 × 21 
Tapa dura 
16 €

La batalla de  
l’horta
Enric Llopis

pròleg: Josep Gavaldà 
Abril 2016 
978-84-16698-01-1 
216 pàgines 
14 × 21 
Rústica amb solapes 
18 €

La metamorfosi
Franz Kafka

Traducció: Marta Pera  
Cucurell 
pròleg: Joan Miquel Oliver 
Maig 2016 
978-84-16698-04-2 
144 pàgines • 14 × 21 
Rústica amb solapes 
10 €

L’Horta de València és un anell de terra 
agrícola d’origen mil·lenari on perviu  
un patrimoni natural, cultural, històric  
i arquitectònic gairebé únic a Europa.  
Un autèntic tresor de la saviesa popular  
que des dels anys seixanta ha estat en el punt 
de mira d’interessos polítics i econòmics 
que n’han amenaçat el futur. Aquesta obra 
viva i emotiva crea el relat conjunt de les 
resistències silenciades que han demostrat 
que es pot plantar cara a la voràgine que  
ens ha dut a la crisi actual. 

Un matí, Gregor Samsa es desperta convertit 
en un enorme insecte. Aquest és el poderós 
i inquietant inici de La metamorfosi de Franz 
Kafka. Una novel·la genial i inclassificable en 
què res és el que sembla i que ha captivat 
lectors de tota mena. Cent anys després de 
la seva publicació, presentem una nova i 
acurada edició d’aquesta obra mestra  
de la literatura universal, amb traducció per 
Marta Pera i prolèg del músic i escriptor Joan 
Miquel Oliver, del grup Antònia Font. 

coberta  en preparació
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L’amor fora de mapa
Roc Casagran

Febrer 2016 
978-84-943736-9-5 
216 pàgines 
14 × 21 
Rústica amb solapes 
19 €

Després de trencar una llarga relació, el Llull caurà en una espiral 
que l’obligarà a plantejar-se el sentit de la vida. Però, sobretot, 
a valorar les tres potes de la seva fràgil estabilitat emocional: 
la Clàudia, l’activista que s’enfronta als traumes amb fugides 
endavant; l’Eldar, el guitarrista d’origen bosnià que es guanya la 
vida en una funerària; i la poesia, l’arma amb què el Llull dispara 
contra els seus fantasmes.

Roc Casagran ens ofereix un univers ple de bellesa i angoixa, 
d’atracció i prohibició. Un laberint afectiu en què les pors i els 
desitjos més íntims són les brúixoles de tres ànimes de trenta-
i-pocs anys que tracten de sobreviure a les crisis que minen els 
temps actuals.

Acte de violència
Manuel de Pedrolo

pròleg: Cesk Freixas 
Març 2016 
978-84-16698-00-4 
296 pàgines 
14 × 21  
Rústica amb solapes 
19 €

«És molt senzill: quedeu-vos tots a casa». Aquesta consigna 
anònima ha estat capaç de contagiar tota una ciutat. Els carrers 
es buiden. La paràlisi s’estén. Gairebé ningú no va a treballar. El 
transport, les botigues i les fàbriques cessen les activitats. Un 
alçament col·lectiu sembla possible sense vessament de sang.

Narrada amb la força d’una de les veus cabdals de la literatura 
catalana, Acte de violència ens situa davant d’un poderós 
interrogant: què passaria si suméssim forces en una vaga col·lectiva 
i indefinida? La resposta és un dels llibres més representatius i 
celebrats de Manuel de Pedrolo. Un autèntic clàssic que continua 
sent d’una esfereïdora actualitat.
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Els personatges d’aquesta novel·la semblen menysprear totes les 
formes de sinceritat i idealisme de la nostra societat. El protagonista, 
Antoine Jacob, treballa de consultor a La Boîte, una mena d’agència 
sindical que recorre als mètodes més reprovables per netejar paràsits 
i aconseguir la «pau social» a les empreses. La trobada fortuïta amb 
Pascal, un aturat sindicalista, farà que tots dos es trobin encadenats 
en una història de violència, tractant de sobreviure en un món hostil, 
on els llops sempre devoren les ovelles.

Una demostració de les relacions socials actuals servit amb un 
cinisme malsà, ple de girs i paranys per totes bandes. Un cop de 
destral a la societat podrida que ens envolta. És aconsellable  
malfiar-se i esperar el pitjor. 

Som a l’any 1993. Al costat d’una Barcelona postolímpica i  
moderna s’hi amaguen també negocis clandestins, crim organitzat 
i l’arribada de bandes que pretenen apoderar-se d’un nou mercat 
emergent: la cocaïna.

Mentrestant, un jove Pere Palau, que hi acaba d’aterrar, somia a 
guanyar-se un lloc com a redactor en un diari de renom de la ciutat. 
Una parella jove apareix calcinada en un bosc reduït a brases i, pel 
que es veu, es tracta d’un homicidi. Per què els han matat? Què 
passava en aquell poble? Qui protegia qui?

A les mans teniu una investigació on no hi ha un pam de net. Un 
cop més, l’autor ens sorprèn amb una piràmide de personatges 
sospitosos, amb el seu sentit del ritme i la mesura i unes formidables 
facultats de fabulació. 

Consulting
François Thomazeau

Traducció: Maria Llopis 
Gener 2016 
978-84-16328-32-1 
204 pàgines 
13,5 × 21,5  
Rústica amb solapes 
17 €

Dits enganxosos
Rafael Vallbona

Gener 2016 
978-84-16328-34-5 
162 pàgines 
13,5 × 21,5  
Rústica amb solapes 
15 €
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Besòs Mar
Lluís Bosch

Setembre 2015 
978-84-16328-18-5 
230 pàgines 
13,5 × 21,5  
Rústica amb solapes 
16 €

Foc verd
Jordi de Manuel

Març 2016 
978-84-16328-46-8 
214 pàgines 
13,5 × 21,5  
Rústica amb solapes 
16 €

II Premi Memorial Agustí Vehí-Vila de Tiana

El 2003, tot just abans d'inaugurar-se 
el Fòrum de les Cultures, el cos d'un 
jove apareix crucificat en una platja del 
Poblenou. Enmig de l'arribada imminent 
dels Mossos d'Esquadra i en plena disputa 
de competències policials, l'experimentat 
inspector de policia Arsenio Crespo es 
promet una vida nova al seu poble natal 
després de resoldre el cas. 

Ara bé, no tot seran flors i violes; massa 
casualitats envolten els fets.

Marc Sergiot emprèn un viatge a les 
encisadores terres gallegues amb el seu vell i 
atrotinat quatre llaunes. Un trajecte que, a més 
de ser un recorregut antropològic i geogràfic 
per Galícia, és un viatge interior que transita per 
diferents racons de la seva vida.

Foc verd és el vuitè lliurament de la saga de 
novel·les protagonitzades per l’inspector Marc 
Sergiot. En aquesta nova obra, Jordi de Manuel 
aconsegueix, un cop més, fer-nos participar 
i endinsar-nos en la teranyina d’un món ben 
identificatiu i particular que explora les pulsions 
més tenebroses de la naturalesa humana.

ALTRES TÍTOLS

Torn de nit
Agustí Vehí

Gener 2012 
978-84-15098-40-9 
160 pàgines 
13,5 × 20 
Rústica amb solapes 
15 €

On mai no creix l'herba
Sebastià Bennasar
978-84-15900-88-7 
178 pàgines 
13,5 × 21,5 
Rústica amb solapes 
15 €

La penitència de l'alfil
Rafa Melero Rojo
978-84-15900-77-1 
348 pàgines 
15 × 23 
Rústica amb solapes 
18 €

Rafael Tasis, 
novel·lista policíac 
Àlex Martín
978-84-15098-90-0 
216 pàgines 
16 × 21 
Rústica amb solapes 
16 €

La cua de palla:  
retrat en groc  
i negre
Jordi Canal  
i Àlex Martín
978-84-15098-31-7 
432 pàgines 
16 × 21 
Rústica amb solapes 
28 €
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Ànima
Wajdi Mouawad

Traducció: Anna Casassas 
Febrer 2014 
7a edició 
978-84-940490-9-5 
448 pàgines 
14 × 21 
19 €

Gegants de gel
Joan Benesiu

pròleg: Manuel Baixauli 
Febrer 2015 
978-84-941737-5-2 
296 pàgines 
14 × 21 
Rústica amb solapes 
18,50 €

Premi Llibreter 2014

Una odissea furiosa a través d’Amèrica, 
territori de totes les violències i de totes les 
belleses. Per aixecar el vel que plana sobre la 
mentida dels seus orígens, en Wahhch haurà 
d’alliberar el llop de la seva còlera i sacrificar 
la seva ànima.

Aquesta novel·la, totèmica i animista, 
empeny els límits de la literatura. Ànima és 
una bèstia, a la vegada real i fabulosa, que 
vol devorar l’inoblidable.

Premi Llibreter 2015

A les acaballes d’any, al voltant d’una taula 
del petit bar Katowice, a la ciutat argentina 
d’Ushuaia, s’hi troben diferents personatges 
arribats d’arreu del món.

Prop d’aquesta geografia de frontera física 
i també personal, cadascun desgranarà 
la seva pròpia història elaborant un 
trencaclosques que acaba formant un tapís 
preciós on tots els elements s’entrellacen al 
voltant de dos temes recurrents: la cerca de 
la identitat i el mite de la frontera.

Hi havia una vegada 
una dona que va  
seduir el marit de la 
seva germana, i ell es 
va penjar d'un arbre. 
Històries d'amor
Liudmila Petruixévskaia
Traducció: Miquel Cabal 
pròleg: Xènia Dyakonova 
978-84-941737-6-9 
232 pàgines • 14 × 21 
Rústica amb solapes 
18,00 €

L’integrista reticent
Mohsin Hamid
Traducció: Carles Miró 
pròleg: Xavi Ayén 
978-84-944409-0-8 
176 pàgines • 14 × 21 
16,50 €

Tram 83
Fiston Mwanza Mujila
Traducció: Anna Casassas 
pròleg: Yannick Garcia 
978-84-941737-9-0 
232 pàgines • 14 × 21 
18 €

Els desposseïts
Szilárd Borbély
Traducció: Jordi Giné de Lasa 
i Imola Nikolett Szabó 
pròleg: Jordi Nopca 
978-84-941737-8-3 
286 pàgines • 14 × 21 
18,90 €

Memòria del buit
Marcello Fois
Traducció: Anna Casassas 
pròleg: Albert Sánchez Piñol 
978-84-941737-7-6 
264 pàgines • 14 × 21 
19 €

ALTRES TÍTOLS
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Ningú no ens espera
Manuel Baixauli

Gener 2016 
978-84-944409-1-5 
320 pàgines 
14 × 21 
19 €

Amb mirada àcida, Manuel Baixauli dissecciona el seu entorn per 
extraure’n l’essencial, amb il·lustracions del mateix autor que el 
revelen com un artista total.

Aquest recull ofereix una selecció del millor Baixauli, que, amb 
profund sentit estètic, interpel·la el lector perquè es capbussi 
amb ell en l’art i l’escriptura que més l’emocionen. Una ruta amb 
parada en noms com Dostoievski, Melville, Pla o Fuster, en els 
records d’infantesa o en la més inadvertida quotidianitat.

A Ningú no ens espera hi ha humor, cabreig, apologia de l’art 
d’alta volada, alguna idea fixa i no poques contradiccions. Un 
disseny fet a consciència per un dels escriptors més singulars 
d’avui dia.

La confessió de la lleona ens transporta 
a l'enigmàtic Kulumani, un poble aïllat de 
Moçambic, on les tradicions i creences 
ancestrals es veuen amenaçades quan una 
lleona fantasmagòrica comença a matar les 
dones que hi viuen. 

Mia Couto ens ofereix una dansa rabiosa 
que clama contra l'opressió a les dones, una 
novel·la que combina realitat i superstició en 
una història evocadora i apassionant.

Aquesta antologia recull els millors contes de 
David Foster Wallace reunits en un únic llibre 
a partir de la selecció realitzada per l'escriptor 
Vicenç Pagès. Hi trobarem relats hipnòtics i 
pertorbadors que revelen la mirada lúcida, 
irònica i inclement de l’autor sobre la realitat 
i l’ànima humana, i hi reconeixerem el «to 
Foster Wallace» amb la mateixa claredat amb 
què identifiquem un quadre de Van Gogh, 
alhora que ens permetran entendre per què 
la seva obra és indispensable per comprendre 
els nostres temps.

La confessió  
de la lleona
Mia Couto

Traducció: Pere Comellas 
Casanova 
Febrer 2016 
978-84-944409-2-2 
224 pàgines 
14 × 21 
17,90 €

Antologia de 
contes
David Foster 
Wallace

Traducció: Ferran Ràfols 
selecció i pròleg: Vicenç 
Pagès Jordà • Març 2016 
978-84-944409-3-9 
424 pàgines • 14 × 21 
19,50 €



Estimades Zambrano
Mercè Foradada

Febrer 2016 
978-84-945078-1-6 
432 pàgines 
14 × 21 
Rústica amb solapes 
19,90 €

La filòsofa María Zambrano i l’Araceli, germana i companya vital, 
mantenen una relació epistolar que fa aflorar la seva memòria: la 
infantesa i la primera joventut plenes de promeses, alguns amors i 
molts desamors, l’efervescència del Madrid republicà i l’horror de 
la guerra que els va destruir els somnis, el dur periple per Europa 
i el Carib, la noblesa i la mesquinesa de la vocació filosòfica… 
Tot plegat ens fa còmplices dels esforços valents i sincers per 
explicar-se i per entendre.

Estimades Zambrano és una novel·la molt documentada i amb 
molta recreació lliure, que revela la vida de dues germanes 
singulars i el pensament de la filòsofa, altament original i encara 
més singular per a qui vol descobrir-la.
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Qui em vol fer mal?
Xavier Vernetta

978-84-942896-6-8 
192 pàgines 
14 × 21 
Rústica amb solapes 
15 €

Pantalla
Manuel Quinto

978-84-942896-8-2 
224 pàgines 
14 × 21  
Rústica amb solapes 
16,50 €

Cants de sirena  
negra
Sebastià Bennasar

978-84-942896-6-8 
192 pàgines 
14 × 21 
Rústica amb solapes 
15 €

Màxima discreció
Vicent Sanz Arnau

978-84-942896-2-0 
224 pàgines 
14 × 21 
Rústica amb solapes 
16,50 euros



El poeta milanès Milo De Angelis és una de 
les veus principals de la poesia italiana actual. 
Ensenya literatura en una presó de màxima 
seguretat a Milà.

A Tema de l’adéu parteix d’un fet dramàtic, la 
mort de la seva dona. És una recerca sobre els 
límits precisos del que s’ha perdut i una gran 
reflexió sobre la malaltia, la mort, el temps i el 
poder de la literatura.El poemari, que s’edita 
acompanyat de l’original, ha obtingut el 
premi Viareggio, un dels reconeixements més 
importants de la literatura italiana.

César Rodríguez fitxa pel Barça el 1939 perquè 
vol viure prop del mar. Apunta bones maneres i 
el club volia nous jugadors per sortir del sotrac 
de la guerra. Amb el temps, es converteix 
en un dels millors davanters de la història 
blaugrana. Era un extraordinari golejador, 
només superat per Messi en partits oficials, i 
va ser peça clau en una davantera mítica, amb 
Basora, Kubala, Moreno i Manchón. 

En aquesta biografia novel·lada, César  
explica en primera persona les alegries i  
les decepcions, i l’ambient social ple de por 
i incertesa.

Tema de l’adéu
Milo De Angelis

Traducció: Joan-Elies Adell 
Maig 2016 
978-84-945078-2-3 
128 pàgines 
13,3 × 21 
Rústica amb solapes 
15,90 €

César 
El prodigi lleonès 
del Barça
Manel Tomàs

Maig 2016 
978-84-945078-3-0 
384 pàgines • 13,3 × 21  
Rústica amb solapes 
19,90 €

Totes les poesies  
i un llibre més
Antoni Coronzu

Febrer 2016 
978-84-945078-0-9 
224 pàgines 
13,3 × 21 
Rústica amb solapes 
19,90 €

Desmuntant  
Societat Civil 
Catalana
Jordi Borràs

Novembre 2015 
978-84-942896-7-5 
160 pàgines • 13,3 × 21 
Rústica amb solapes 
16 €

L’obra poètica completa i augmentada del 
gran poeta de l’Alguer.

Antoni Coronzu es caracteritza per trencar la 
tònica dominant de la poesia algueresa. Coneix 
la creació francesa contemporània, incorpora 
el poder de l'inconscient i crea un mosaic 
fragmentat de la vida de l’Alguer. Instal·lat a 
Barcelona als anys seixanta, té Salvador Espriu 
de referent. Ara es publica en un sol volum tota 
la seva poesia, amb un estudi introductori de 
Rosa Delor i amb la novetat d’incloure un últim 
poemari escrit per Coronzu.

Societat Civil Catalana neix el 2014 per fer 
de contrapès a les accions de les entitats 
sobiranistes i dificultar el procés cap a la 
independència del país. 

El periodista i fotògraf Jordi Borràs, membre 
del Grup Barnils i relator implacable del món 
més radical de la ultradreta, publica un llibre 
d’investigació periodística que travessa els 
murs de l’opacitat de l’associació espanyolista, 
i posa al davant de l’opinió pública la seva 
història sorprenent, les connexions no casuals 
i el currículum no sempre públic dels seus 
dirigents. 
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L’art capturat.
Arxiu Històric 
Monumental de 
l’arquitecte Josep 
Ferragut i Pou
Tomàs Vibot (coord.)
978-84-943385-1-9 
390 pàgines • 14 × 21 
Tapa dura amb  
sobrecoberta • 45 €

Cicle d’Almandaia.
Les llunes i els 
calàpets / La mà del 
jardiner / L’illa dels 
dòlmens
Antoni Vidal Ferrando
978-84-942855-7-8 
820 pàgines • 14 × 21 
Rústica amb solapes 
32 €

Entre el caliu i la 
cendra
Memòries  
(1890-1970)
Guillem Colom i Ferrà
978-84-943386-0-2 
478 pàgines 
14 × 21  
Rústica amb solapes 
20 €

Mallorca profunda?
Quaranta relats de la 
Mallorca interior
Climent Picornell
978-84-943385-6-4 
168 pàgines 
14 × 21 
Rústica amb solapes 
12,50 €

El iambe grec
A l’origen de la sàtira
Diversos Autors

Traducció: Maria Rosa Llabrés Ripoll 
Octubre 2015 
978-84-942855-8-5 
151 pàgines • 14 × 21 
Rústica amb solapes 
16,50 €

El iambe grec arcaic és a l’origen de la poesia satírica. Un gènere 
d’invectiva, però també de comicitat i diversió en l’ambient de 
la festa, amb un afany de renovació que es transforma sovint en 
una exigència de justícia. Un gènere no exempt de risc, ja que és 
molt subtil la línia que separa la burla festiva de l’ofensa. El joc de 
paraules, la faula, la menció directa del sexe, del menjar i el vi, i 
altres elements molt diversos hi tenen cabuda. També el personatge 
mancat i pobre que, com a les rondalles, acaba sent el més 
enginyós. Una tradició que perdura i es desenvolupa en diferents 
línies: des de la comèdia d’Aristòfanes, la provocació dels cínics o la 
sàtira moralitzadora dels romans, fins a la novel·la picaresca, la glosa 
de picat o la cançó de protesta.
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Art de Conró.
Mallorca, 1747
Montserrat Fontanet
978-84-942855-9-2 
244 pàgines 
14 × 21 
Rústica amb solapes 
24 €

Poesia completa
Miquel Costa i Llobera
978- 84-95232-71-5 
1176 pàgines 
14 × 21 
Tapa dura amb  
sobrecoberta 
40 € 

Poesia completa
Joan Alcover i Mas-
pons
978-84-96608-37-9 
1020 pàgines 
14 × 21 
Tapa dura amb sobreco-
berta 
40 €

Llibre d’Amic i Amat
Ramon Llull
Versió de Joan 
Gelabert
978-84-95232-59-5 
162 pàgines 
14 × 21 
Rústica amb solapes 
12 €

Històries falses
Gonçalo M. Tavares

Traducció: Antoni Xumet Rosselló 
Novembre 2015 
978-84-943385-4-0 
73 pàgines 
14 × 21 
Rústica amb solapes 
11 €

Tal com ens explica el mateix autor en una «Nota breu» a tall 
d’introducció: no són històries del gènere fantàstic, però un 
home —de fa tres mil anys— hi pot utilitzar objectes que encara 
no existien. Quan les vaig escriure el que m’interessava era, 
en primer lloc, exercir una lleugera desviació de la mirada en 
relació amb la línia central de la història de la filosofia; per altra 
banda, tenia curiositat per entendre la manera com la ficció  
—versemblant o no tant— es pot recolzar lleugerament sobre  
un fragment de la veritat fins al punt on tot es mescla i es  
torna uniforme.
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www.alreveseditorial.com 
www.crims.cat  
iperdigo@alreveseditorial.com
disTribueix UDL

www.periscopi.cat  
info@periscopi.cat
disTribueix UDL

www.lavenc.cat  
www.elsllibresdelavenc.cat 
lavenc@lavenc.cat 
disTribueix RBA Llibres

www.editorialmeteora.cat  
contacte@editorialmeteora.com
disTribueix UDL

www.tigredepaper.cat
info@tigredepaper.cat
disTribueix caTalunya: Virus
país valencià: GEA Llibres
illes balears: Palma Distribucions

www.sembrallibres.com
sembra@sembrallibres.com
disTribueix caTalunya: MADE
país valencià: GEA Llibres
illes balears: Palma Distribucions

www.raigverdeditorial.cat 
raigverd@raigverdeditorial.cat
disTribueix UDL

LLEGIR EN CATALÀ
 llegirencatala.cat

 @llegirencatala 

 facebook.com/llegirencatala

 info@llegirencatala.cat
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www.saldonar.com 
edicions@saldonar.com
disTribueix UDL

www.elgall.com 
edicions@elgall.com
disTribueix caTalunya Nordest Llibres  
illes balears Palma Distribucions
país valencià Sendra Marco


