
EL CRIT I L’ECO
Autor: Jordi Mas
ISBN: 978-84-945094-1-4
64 pàgines / 16,90 €

CELEBRACIÓ (edició bilingüe gallec-català)
Autor: Gonzalo Hermo
ISBN: 978-84-945094-3-8
72 pàgines / 16,90 €

TOT EL BLAT
Autora: Christelle Enguix
ISBN: 978-84-945094-6-9
96 pàgines / 16 €

EL PES
Autor: Roger Vilà Padró
ISBN: 978-84-945094-8-3
96 pàgines / 16 €
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Catàleg

Fem llibres amb temps

perquè el temps no els desfaci



Si vols informar-te de totes les novetats 
entra a la pàgina web:

godalledicions.cat

@GodallEdicionsGodallEdicions godalledicions

Consulta tots els autors que han 
publicat a l’editorial:

godalledicions.cat/autors/

Godall Edicions té les col·leccions següents:

Cadup, poesia en català
Godall, narrativa en català i en castellà
ἐλαία, assaig en català i en castellà

Alcaduz, poesia en castellà

Distribució
IXORAI LLIBRES S.L.
Tel.: 93 436 16 73
www.ixorai-llibres.com

segueix-nos!



Gent 
El nostre segell neix, creix i viu gràcies a la gent que hi 
creu, per això hi volem continuar comptant i aspirem a 
crear noves complicitats arreu on anem. Des del terrisser 
Joan Cortiella de La Galera (Montsià), que ens cedeix el 
taller per fer-hi el festival de Poesia i Terrissa cada estiu, 
fins al Centre Quim Soler, que fa que tots els nostres actes 
acabin amb una copa de vi, passant per totes les llibreries 
que ens han acollit generosament i, en especial, els inte-
grants de les companyies teatrals La Rabera Eclèctica i 
La Perla29, que ja són gairebé de la família, la Fira del 
llibre d’Ares, on ens sentim com a casa, i el portal Paper 
de vidre,  Pol·len Edicions i SoDePau, uns aliats de qui no 
ens volem separar. 
Sabem que tots sols avui no seríem aquí, i que la compli-
citat més gran, la més preuada, és la dels nostres lectors.

Godall Edicions és la suma de gent, territori i atzar

Godall Edicions neix l’any 2013 i fa lectors d’un en un, de fira 
en fira, de poble en poble, de llibreria en llibreria. 
Som una editorial petita conscient de ser-ho, i el nostre nom 
ve d’una localitat del Montsià, Godall, d’una mica més de mig 
miler d’habitants rodejada d’oliveres mil·lenàries.
I és aquest arbre, l’olivera, ple d’evocacions mítiques i literàries, 
qui ens presenta i ens representa. Els nostres llibres són fruits 
petits, com les olives, i sempre amb un pinyol a dins. L’olivera és 
un arbre tossut i resistent que pot viure molts segles, i a Godall 
Edicions volem fer llibres que resisteixin el pas del temps, que 
perdurin.



Territori
Des del primer títol, la nostra editorial s’ha sentit for-
tament lligada al territori que trepitja i per això aposta 
sobretot pels autors d’aquí, alhora que fa una aposta per 
acostar els grans noms de la literatura internacional als 
lectors catalans i, des de fa poc, comença a promoure els 
autors en català traduint-los al castellà perquè arribin a 
més lectors. 
En el nostre procés de producció dels llibres també tenim 
present la terra que ens acull i per això comptem sempre 
amb professionals d’aquí, i del principi al final els nostres 
títols són fets a casa, conscients que el nostre vincle amb el 
territori passa per apostar per la producció de quilòmetre 
zero. 

Atzar
Amb la terra sota els peus i la gent al nostre costat, la sort 
l’hem tingut sempre de cara. De llibre en llibre anem fent 
camí i atresorant títols, acompanyats d’una colla d’autors 
i de traductors que creuen en nos altres i ens confien nous 
projectes, i amb l’ingredient de l’atzar sempre present en-
tre nosaltres, un atzar que ens enxampa sempre atents, 
treballant per fer créixer un catàleg que és una xarxa de 
relacions textuals i personals, literàries i humanes. 



I el nostre és un atzar solidari, el compartim amb tothom 
qui se’ns atansa, perquè Godall Edicions és alguna cosa 
més que un segell editorial, és també un equip humà, una 
manera d’entendre la literatura i la vida i una invitació a 
continuar trobant els llibres que vol llegir la gent del nostre 
territori.

Temps
Donem als nostres llibres tot el temps que necessiten per 
acabar sent el que volen ser, i ho fem dedicant-los hores i 
atenció des del moment que surten del cap dels seus crea-
dors fins que arriben a mans dels lectors. Som una edito-
rial que acompanya: acompanya els llibres mentre es fan i 
acompanya els lectors mentre els llegeixen, amb un treball 
acurat, fet de mica en mica. La poesia, el conte i l’assaig són 
els tres pilars del nostre catàleg, i triem versos, relats i idees 
que perdurin, que no siguin fruit d’un present apressat. 

Futur
Fugim de lliçons i cercles tancats i apostem pel plaer de la 
lectura, i ho fem oferint als nostres lectors, que cada dia 
en són més, una manera de fer llibres arran de la terra i de 
la gent, amb el temps i l’atzar com a companys de viatge. 
Volem continuar dedicant-nos a fer llibres amb atenció, 
dedicació i calma, conscients que el que publiquem explica 
qui som i qui serem. 

Llibres fets amb temps...

...perquè el temps no els desfaci
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RETORN
Autora: Glòria Coll Domingo
ISBN: 978-84-946952-3-0
44 pàgines / 13 €

CORPUSCLES
Autora: M. Dolors Coll Magrí  
ISBN: 978-84-946952-7-8
78 pàgines / 16 €

CANYES, LLUMINS
Autor: Carles Morell
ISBN: 978 84-948407-1-5
58 pàgines / 13 €

ÀNEMOS
Autor: Abraham Mohino
ISBN: 978-84-948407-4-6
74 pàgines / 16 €

«No és una relació merament professional perquè l’editora és una d’aquestes persones que de 
seguit creen un vincle més fondo. Per fortuna vaig assistir al part de la criatura, la col·lecció Cadup. 
Des de llavors, i ja abans, he constatat que Godall Edicions obre camins allí on no n’hi ha.»

«No podria deixar els meus llibres en millors mans que les seves: interès, rigor, intel·ligència, 
creativitat, coneixement de l’ofici, treball en equip ben fet, complicitat, entusiasme, il·lusió i 
amor, sobretot amor, per la literatura i per les persones que ajuden a fer-la néixer i créixer.»

«Les primeres paraules que em venen a la ment: respecte, comprensió, delicadesa, 
compromís i afecte. Una experiència que agraeixo i que repetiria!»

«A Godall Edicions no creuen que la feina de publicar un llibre s’acabi a les llibreries.  
Si tots els passos que comporta l’edició els treballen amb cura, després posen la 
mateixa atenció a difondre l’obra perquè arribi a tot arreu. En aquesta tasca, l’editora és 
incansable, i com a autor em sento tan satisfet com honorat que el meu llibre rebi aquesta 
atenció, com si fos l’únic que mai hagi publicat Godall.»

«Vaig ser de les primeres a publicar-hi i fer-ho va ser posar-me en mans amigues i 
precises, amb resultats bellíssims. Tres anys després també significa a més formar part 

d’un molt bon catàleg de poetes que creix i amb qui fa goig compartir lleixa.»

«Publicar a Godall Edicions significa contagiar-te de l’entusiasme de la seva editora per 
la literatura, sentir que des d’ella mateixa  fins a la correctora i el dissenyador tracten amb 

afecte i respecte els teus textos i, sobretot, que volen fer-los créixer i expandir-los.»

«Godall tiene todo lo que un escritor puede desear: competencia, capacidad, 
cuidado por el detalle, cercanía y cariño. Uno se siente arropado en Godall.  

Y eso, por mi experiencia, no es algo que pueda decirse de tantas editoriales...» 

«Tants d’anys anant a Barcelona i resulta que només em calia anar al poble del costat!»

M.Dolors Coll, autora de Rostoll i Corpuscles
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Mònica Miró Vinaixa, autora de Perennia

Corina Oproae, traductora d’Ocell roig de Mary Oliver

Roger Vilà, autor d’El pes

Laura López Granell, autora de Forat

Sònia Moll, autora de Beneïda sigui la serp i Y Dios en algún lugar

Iban Zaldua, autor d’Enlloc, mai

Joan Todó, traductor de Rufaga d’un de Mark Strand



«No és una relació merament professional perquè l’editora és una d’aquestes persones que de 
seguit creen un vincle més fondo. Per fortuna vaig assistir al part de la criatura, la col·lecció Cadup. 
Des de llavors, i ja abans, he constatat que Godall Edicions obre camins allí on no n’hi ha.»
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L’INFERN

Roger Vilà Padró
ISBN: 978-84-123072-0-7
17 €

Movedís, l’infern no s’amaga
mai del tot, no sempre es mostra.
És un buit impenetrable que ens envolta,
un pes que no ens acaba d’esclafar.
És un silenci sord
—no pas la paraula silenciada,
sinó l’absència de mots i de raó.
L’infern és basca, és neguit i avorriment,
un clot que amenaça d’engolir-nos
sense ser encara prou gran.
L’infern és la cridòria
—l’absència de mots i de raó.
La incomprensió que treu el cap.
L’infern és inestable, escorredís,
un lloc indefinit que a voltes se’ns arrapa.
A voltes són els altres.
Semblarà que són les nostres pors.
Però no.
            L’infern no som nosaltres.

RogeR Vilà PadRó

També ha publicat 
EL PES, pàgina 12

Roger Vilà Padró (Sentmenat, 1968). Després de donar-se 
a conèixer amb la novel·la Marges (2013), va instal·lar-se a 
la Corresa, on va continuar escrivint. El 2015 va aparèixer el 
seu primer llibre de poemes, Tot esperant la riuada, i el 2017 
va publicar un segon recull de poesia, El pes. Mentrestant, 
el 2016 havia tornat a la Selva, on, a banda de la mania de 
publicar els seus llibres en anys imparells, conrea una altra 
dèria: contribuir a fer realitat L’Acció Paral·lela. 

[cadup]
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VIATGE AL CENTRE

Gemma Gorga
ISBN: 978-84-121610-5-2
17,50 €

«Seria bonic saber on som, trobar un punt estable des 
d’on mirar, parlar, callar. Com en aquell univers con-
fortable, amb la Terra al bell mig, que va somiar Pto-
lemeu. Aquí, en canvi, hi ha trenta-tres graons que 
no sabem si pugen, baixen o giren (la poesia, puja, 
baixa o gira?). Tot viatge al centre és un exercici de 
descentrament radical, al final del qual descobrim 
que no hi ha centre, o que n’hi ha infinits, o que no és 
on l’esperàvem, o que s’assembla massa a la perifèria. 
El centre de què? Sense atributs, sense atribucions: el 
centre és el lloc on el món es fa real. Ho sabem per-
què, en un moment o altre, tots hi hem estat.» 

Gemma Gorga (de l’epíleg) 

US HE DEIXAT UN MISSATGE

Kikí Dimulà
Traducció del grec: Joaquim Gestí
ISBN: 978-84-121610-4-5
27 €

Antologia de la poeta grega Kiki Dimoulà.
«Dimulà se serveix de les paraules per mantenir-se 
dreta sobre la corda. Com una acròbata, llança les 
paraules a l’aire, amb el cap cot i moltes a la vegada, 
mentre el públic conté la respiració, per atrapar-les 
en el darrer moment. Dimulà canvia la identitat de 
les paraules, els adjectius esdevenen verbs, els noms, 
adverbis. Anarquista dels mots, es venja a través de 
la llengua de totes les absències, de totes les soledats, 
de totes les pors que la vida li ha infligit.»

Quim Gestí (del pròleg)

Edició
bilingüe
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LLETRES DE PAU I DE BATALLA
Rosa Porter Moix
ISBN: 978-84-120684-6-7
14 €

LA VIDA SALVATGE
Gonzalo Hermo
Traducció del gallec: l’autor
ISBN: 978-84-120684-2-9
17 €

FELIÇ
Nicolau Dols
ISBN:  978-84-120684-8-1
16 €

Edició
bilingüe

CORATGE
Laura López Granell
ISBN: 978-84-120684-9-8
17 €
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A FAVOR NOSTRE  
Marta Pessarrodona
ISBN: 978-84-949432-7-0
16,50 €

SET ELEFANTS DRETS SOTA LA PLUJA
Billy Collins
Traducció de l’anglès: Jaume Subirana
ISBN: 978-84-949432-1-8
18,50 €

Edició
bilingüe

HYBRIDA 
Mònica Miró Vinaixa
ISBN: 978-84-949432-4-9
18 €

NOMS DE FUM
Míriam Ferradáns
Traducció del gallec: Dolors Miquel
ISBN: 978-84-120684-0-5
17 €

Edició
bilingüe
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ÀNEMOS
Abraham Mohino Balet
ISBN: 978-84-948407-4-6
16 €

CANYES, LLUMINS
Carles Morell
ISBN: 978 84-948407-1-5
13 €

ESTRUCTURES EN LA BOIRA
Wallace Stevens
Traducció de l’anglès: Josep M. Capilla
ISBN: 978-84-948407-8-4
27 €

Edició
bilingüe

BRIDA
Jordi Mas
ISBN: 978-84-949432-0-1
17 €



EL PES
Roger Vilà Padró
ISBN: 978-84-945094-8-3
16 €
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RETORN
Glòria Coll Domingo
ISBN: 978-84-946952-3-0
13 €

CORPUSCLES
M. Dolors Coll Magrí  
ISBN: 978-84-946952-7-8
16 €

OCELL ROIG
Mary Oliver
Traducció de l’anglès: Corina Oproae
ISBN: 978-84-948407-0-8
18 €

Edició
bilingüe
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EL CRIT I L’ECO
Jordi Mas
ISBN: 978-84-945094-1-4
16,90 €

CELEBRACIÓ
Gonzalo Hermo
Traducció del gallec: Adrià Targa
ISBN: 978-84-945094-3-8
16,90 €

TOT EL BLAT
Christelle Enguix
ISBN: 978-84-945094-6-9
16 €

RUFAGA D’UN
Mark Strand
Traducció de l’anglès: Joan Todó
ISBN: 978-84-945094-0-7
18 €

Edició
bilingüe

Edició
bilingüe
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ROSTOLL
M. Dolors Coll Magrí
ISBN: 978-84-941623-1-2
13 €

FORAT
Laura López Granell
ISBN: 978-84-941623-2-9
15 €

PERENNIA
Traducció del llatí: Mònica Miró Vinaixa
ISBN: 978-84-941623-3-6
16,90 €

UN RIU ALS ULLS DEL CORB
Josep Maria Capilla
ISBN: 978-84-9421623-4-3
16,90 € 

Edició
bilingüe



15[narrativa]

EL LLIBRE DEL VI

Plini el Vell
Traducció del llatí: Mónica Miró
ISBN: 978-84-121610-1-4
17,50 €

«Aquesta obra descobreix els secrets i els atributs del vi 
i de la vinya, una planta ancestral que impregna l’ima-
ginari dels pobles banyats per la Mediterrània: varietats 
i gèneres, processos per elaborar begudes alcohòliques, 
formes habituals de conservar-les i envasar-les, i altres 
qüestions tècniques i pràctiques, amb el contrapunt tam-
bé d’un conjunt d’anècdotes que hi estan vinculades i que 
ens revelen aspectes de la vida privada i pública del món 
romà de vegades sorprenentment semblants als nostres.»

Mònica Miró Vinaixa (del pròleg)

NO HO PROVEU A CASA

Angela Readman
Traducció de l’anglès: Esther Tallada
ISBN: 978-84-121610-7-6
19 €

Les històries que ens explica Angela Readman beuen del 
surrealisme, del pop, del món de Disney, de la publicitat, 
del cinema de David Lynch, del punk rock, de la tradició 
gòtica i de la literatura popular. Són originals i valentes, 
sovint subversives, sempre, sempre imaginatives; tenen 
molts, moltíssims flaixos, brillants, incisius, de lucidesa, 
d’humor, de sàtira social. Els seus personatges solen ser 
éssers fràgils, perdedors i marginals. Són relats plens de 
poesia i travats amb un ofici magistral.

Per mi, és un plaer poder-los publicar en català en 
l’excel·lent traducció d’Esther Tallada. Estic segura que 
Readman, des d’ara, figurarà a les vostres col·leccions de 
millors contistes.
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SENYALS I SÍMBOLS
Vladímir Nabókov
Traducció del rus: Marta Nin
ISBN:  978-84-120684-1-2
19 €

EL QUE DURA UN CIGARRO
Ferran March 
ISBN: 978-84-949432-3-2
17,50 €

EL MARIT GOS
Yoko Tawada 
Traducció del japonès: Jordi Mas
ISBN: 978-84-949432-9-4
18 €

ALTRES RÚSSIES
Victoria Lomasko
Traducció del rus: Marta Nin
ISBN: 978-84-121610-0-7
25 €

[narrativa en català]



LA DINÀMICA DE LES PEDRES
Marçal Arimany
ISBN: 978-84-948407-2-2
18 €

24 CONTES AL DIA
ISBN: 978-84-948407-3-9
19 €

[narrativa] 17

BENEÏDA SIGUI LA SERP
Sònia Moll
ISBN: 978-84-948407-5-3
18 €

DES QUE ELS NENS DIUEN MENTIDES
Uxue Apaolaza
Traducció de l’èuscar: Pau Joan Hernàndez
ISBN: 978-84-948407-6-0
17 €



AMB LA LLENGUA FORA
Diversos autors
ISBN: 9788494509452
4,99 €
Versió en digital

[narrativa]18

CORRE, PARE, CORRE!
Kim Ae-ran
Traducció del coreà: Mihwa Jo Jeong 
i Alba Cunill
ISBN: 978-84-945094-7-6
19 €

PASSAMANERIA
Pruden Panadès
ISBN: 978-84-946952-4-7
17 €

L’INVISIBLE ARREU
Wu Ming
Traducció de l’italià: Oriol Fuster
ISBN: 978-84-946952-6-1
19 €



“TARONGETA” VOL DIR TARONJA PETITA
Diversos autors
ISBN: 978-84-941623-0-5
16 €

[narrativa] 19

ENLLOC, MAI
Autor: Iban Zaldua
Traducció de l’èuscar: Ainara Munt 
i Maria Colera
ISBN: 978-84-941623-7-4
20 €

PETITES HISTÒRIES DE BANQUETS
Marta Gómez i Fèlix Rabal
Traducció del castellà: Tina Vallès
ISBN: 978-84-941623-9-8
18 €

L’ARQUITECTURA DEL CONTE
Isidre Grau 
ISBN: 978-84-945094-4-5
19 €
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KALASHNIKOV
Maria Sevilla Paris
Traducción del catalán: Caterina Riba y la autora
ISBN:  978-84-121610-8-3
17 €

«En el rico panorama de la poesía escrita por autores 
nacidos en los noventa, le faltaba al lector hispano-
hablante la oportunidad de conocer la poética perso-
nalísima de Maria Sevilla, una de las representantes 
más destacadas de la joven poesía catalana. La traduc-
ción en este caso no traiciona. La cotraducción entre 
la propia poeta y Caterina Riba, traductora y autora 
de libros de teoría y crítica literaria, se revela como la 
fórmula perfecta. Entre ambas consiguen mantener 
todo el ritmo, el vértigo y la violencia de los versos 
originales.» 

Miriam Reyes (del prólogo)

ARILES
Ernesto Hernández Busto
ISBN:  978-84-12-1610-9-0
17,50 €

«El título de este libro es un regionalismo mexicano 
que se usa en el sur de Veracruz como sinónimo de 
sueños o, más bien, de ensoñaciones. Con el tiempo 
la palabra ha caído en desuso, aunque pervive en la 
tradición oral gracias al estribillo de un célebre son 
jarocho, El Balajú, sobre un Mambrú local que se 
marcha a la guerra y nunca regresa.
Según los filólogos, ariles se refiere tanto a los soli-
loquios de personas que vagan por el campo como 
al estado de alucinación de los marineros después 
de muchos días de no ver tierra firme. Para Antonio 
García de León, esos sueños «mantienen encendido 
el resonar de nuestros recuerdos más íntimos y an-
cestrales, esas verdades antiguas que brotan cuando la 
conciencia se acerca a lo universal.»

Ernesto Hernández Busto

Edición
bilingüe

[alcaduz]
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PUNTOS PARA UNA ROSA DE LOS VIENTOS
Evan S. Connell
Traducción del inglés: Eduardo Moga
ISBN: 978-84-120684-7-4
27 €

«Puntos para una rosa de los vientos no es un poemario 
convencional. Su lirismo no emana de la dicción exal-
tada ni de la síntesis introspectiva, sino de la desnudez 
de los hechos. Connell se sitúa, pues, en la estela ob-
jetivista de Charles Reznikoff y George Oppen. Los 
datos que aporta, así como las crueldades y sevicias de 
la historia con las que ilustra su irónica y desquiciada 
meditación, destilan, en ascética sucesión, una pureza 
metálica y una perturbadora capacidad de suscitar 
asociaciones y ecos que multiplican su sentido, como 
incumbe a la mejor poesía.»

Eduardo Moga (fragmento del prólogo)

NOMBRES DE HUMO
Míriam Ferrandáns
Traducción del gallego: Gonzalo Hermo
ISBN: 978-84-121610-6-9
17 €

La autora lleva a cabo un discurso poético desde una 
línea de experiencia que remite a lo íntimo, donde lo 
personal es colectivo (y viceversa). El duelo por un ser 
querido, cuyo nombre de humo se convoca «para que 
estés presente», se entrelaza con los ritos, costumbres 
y leyes no escritas, muchas veces dolorosas, de un 
lugar que podría ser Bon o cualquier otro punto del 
campo gallego.
Nombres de humo es también una obra sobre el duelo 
y la muerte, sobre aquello que solo se puede expresar 
balbuciendo.

Edición
bilingüe

Edición
bilingüe
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PENUMBRAS
Jordi Valls 
Traducción del catalán: José García Obrero
ISBN: 978-84-120684-3-6
17 €

DE ACÁ
Emilia Conejo 
ISBN: 978-84-949432-8-7
16,50 €

Edición
bilingüe

SIETE ELEFANTES DE PIE BAJO LA LLUVIA
Billy Collins
Traducción del inglés: Marta Ana Diz
ISBN: 978-84-949432-2-5
18,50 €

«Cada poema parece abrirse de par en par, con puer-
tas generosas, a quien quiera leerlo. Y así es. Y también 
ocurre que esa transparencia es mucho más opaca de lo 
que aparece a primera vista. De hecho, la inmensa po-
pularidad de la poesía de Collins puede quizá no enten-
derse cabalmente. La suya no es poesía fácil. Como él 
mismo ha dicho alguna vez, es poesía hospitalaria. Como 
el obrero que arma cigarros, Billy Collins enrolla con-
cisamente su intuición, plantado siempre en la atención 
meticulosa a las cosas que nos pasan, que vemos, que nos 
llevan a pensarnos y a pensar el mundo.»

Marta Ana Diz (del prólogo)

Edición
bilingüe
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JARDÍN DE GRAVA
Ernesto Hernández Busto
ISBN: 978-84-948407-7-7
17 €

Y DIOS EN ALGÚN LUGAR 
Sònia Moll
Traducción del catalán: Elena Lázaro Ruiz
ISBN: 978-84-946-952-2-3
17 €

PERENNIA
Traducción del latín: Mònica Miró Vinaixa
ISBN: 978-84-945094-2-1
16,90 €

MINUSCULARIDADES
Emilia Conejo
ISBN: 978-84-941623-5-0
15 €

Edición
bilingüe

Edición
bilingüe
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OTRAS RUSIAS
Victoria Lomasko
Traducción del ruso: Marta Nin
ISBN:  978-84-121610-3-8
25 €

EL PARAÍSO DIFÍCIL
Eduardo Moga
ISBN: 978-84-121610-2-1
22 €

LA SERPIENTE. ARTÍCULOS 
DE DESOBEDIENCIA
Sònia Moll
Traducción del catalán: Neus Aguado
ISBN: 978-84-120684-4-3
18,50 €

DESDE QUE LOS NIÑOS MIENTEN
Uxue Apaolaza
Traducción del euskera: la autora
ISBN: 978-84-120684-5-0
17 €
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ALISMAS
Esmeralda Berbel
ISBN: 978-84-949432-5-6
17,50 €

¡CORRE, PAPÁ, CORRE!
Kim Ae-ran
Traducción del coreano: Mihwa Jo Jeong 
y Estefanía Robles
ISBN:  978-84-946952-9-2
19 €

EL PARÉNTESIS MÁS LARGO
Tina Vallès
Traducción del catalán: Gonzalo Torné
ISBN: 978-84-946952-5-4
19 €

PEQUEÑAS HISTORIAS DE BANQUETES
Marta Gómez y Fèlix Rabal
ISBN: 978-84-941623-8-1
18 €



UN VETERINARIO EN LA NIEVE

Jaime Martínez Sallés y Jorge León Gustà
ISBN:  978-84-946952-0-9
20 €

Jaime Martínez, uno de los pocos veterinarios 
especialistas en perros de trineo que existen en 

España, explica en este libro sus experiencias vividas a 
lo largo de muchos años y de muchos kilómetros. Pero 

como todo individuo es resultado de sus vivencias, 
Jaime Martínez ha querido dar una visión global de 

ellas, desde sus primeros años de formación, hasta 
sus últimas experiencias en Rusia, de modo que nos 

muestra la organización de las carreras desde las 
bambalinas: cómo son los equipos humanos que las 

llevan a cabo, y cómo se vive en ellas el amor hacia la 
naturaleza y los perros.

UN VETERINARI A LA NEU

Jaime Martínez Sallés i Jorge León Gustà
Traducció del castellà: Francesc Massana
ISBN: 978-84-946952-1-6
20 €

Jaime Martínez, un dels pocs veterinaris especialistes 
en gossos de trineu que hi ha a Espanya, explica en 
aquest llibre les seves experièn cies viscudes al llarg 

de molts anys i de molts quilòmetres. Però com que 
tot individu és el resultat de les seves vivències, Jaime 

Martínez n’ha volgut donar una visió global, des 
dels seus primers anys de formació fins a les últimes 

experiències a Rússia, de manera que ens mostra 
l’organització de les curses entre bastidors: com són 

els equips humans que les duen a terme i com s’hi viu 
l’amor per la naturalesa i els gossos.

[fora de col·lecció]26



JO SOC VOSALTRES 

Edició a cura de Mohamad Bitari
Autors: Raed Wahesh, Rasha Omran, Talal Bu Khadar, Abdul·lah Al-Hariri, 

Nisrín Akram Khouri, Wael Saadeddín i Mohamad Bitari
Traducció de l’àrab: Margarida Castells Criballés

ISBN: 978-84-949432-6-3
20 € 

| 5a edició |

Fa anys que el poeta, dramaturg i traductor palestí de Síria exiliat a Barcelona Mo-
hamad Bitari recopila els textos de sis poetes de Síria amb la voluntat de donar-los 
a conèixer: Raed Wahesh, Rasha Omran, Talal Bu Khadar, Abdul·lah Al-Hariri, 

Nisrín Akram Khouri i Wael Saadeddín. El viatge d’aquestes veus poètiques per fi 
cristal·litza en un llibre, Jo soc vosaltres.

[fora de col·lecció] 27



Llibre+CD

SACRILEGIS 

Víctor Bocanegra 
ISBN: 978-84-945094-9-0

16 € 
| 2a edició |

El llibre-disc Sacrilegis s’inscriu en la llarga tradició de poesia cantada en català. 
Aquesta vegada els ingredients són de bon auguri. L’artista bifront Víctor Bocanegra 
(compositor i cantant) i Víctor Obiols (poeta, responsable de l’antologia de poemes) 

s’han aliat amb el músic Eduard Iniesta, que signa una producció impecable. 

[fora de col·lecció]28



Llibre+CD

BODAS DE SANGRE

Joan Garriga
ISBN: 978-84-946952-8-5

22 €
| 2a edició |

Apunts i cançons de Joan Garriga, de La Troba Kung-Fú, sobre textos de 
Federico García Lorca (a partir del muntatge de La Perla 29).

Ve inclòs un CD amb la música de l’obra Bodas de sangre.

[fora de col·lecció] 29
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