Traducció, exordi i selecció
de Xavier Mata Oroval
Il·lustracions d’Aitana Carrasco
978-84-16698-38-7
264 pàgines
12,50 €

Metamorfosis d’Ovidi és una obra fonamental de la literatura universal que constitueix una magnífica porta d’entrada al món clàssic. Una
joia narrativa que ha influenciat els grans autors de la nostra tradició
cultural i que, 2000 anys després, manté una vigència intacta. Amb
una extraordinària i brillant capacitat narrativa, Ovidi relata els mites
grecollatins en un recorregut fascinant en què tracta de donar resposta a una pregunta: quina és la nostra identitat després de tantes transformacions? En aquesta nova edició, que presentem a un preu reduït,
Xavier Mata Oroval ha dut a terme un treball de traducció i contextualització formidables que acostarà als nous lectors una selecció de vint-iset relats acompanyats de les poètiques il·lustracions d’Aitana Carrasco. Inclou tots els episodis seleccionats per a la PAU de Catalunya.

Pintamurs
Marc Peris
Juliol 2020
978-84-16698-49-3
88 pàgines
15,95 €

Un llibre com un artefacte per fer caure les barreres dels confinaments.
Un llibre ple de murs per pintar, escriure, grafitejar, omplir de colors
lliurement. Un llibre per retrobar-nos i fer-nos preguntes en família.
Un llibre per canviar la realitat des de la creativitat. Suma’t a l’estiu
Pintamurs! Pintamurs és el primer àlbum de l’artista Marc Peris, més
conegut com SOMA, un dels referents de l’street art a Mallorca. Un llibre per pintar ple d’imatges divertides i metafòriques concebudes en
ple confinament i que ens conviden acolorir els murs que ens aïllen els
uns dels altres. Una llibre, en definitiva, per incentivar la creativitat en
família mentre obrim escletxes per parlar de la societat en què vivim.

www.sembrallibres.com
sembra@sembrallibres.com
T 962567841
C. Real de Gandia, 3
46020 València

Altres títols...
Coconut
de Kopano Matlwa
Traducció d’Elisabet Ràfols-Sagués
2a edició
978-84-16698-37-0
176 pàgines
17 €

Palestina.
Una història essencial
Jorge Ramos Tolosa
2a edició
978-84-16698-42-4
144 pàgines
12,50 €

Principis elementals
de filosofia
Georges Politzer
Traducció i pròleg de
Joan Palomares
978-84-16698-47-9
208 pàgines
12,50 €

Les aventures d’en Cebeta
Gianni Rodari
Traducció d’Àlvar Valls
Pròleg de Xavi Sarrià
978-84-16698-40-0
140 pàgines
12,50 €

www.sembrallibres.com

Metamorfosis
Ovidi

Novetats
Tardor
2020

Desobediència i democràcia.
Nou fal·làcies sobre la llei i
l’ordre
Howard Zinn
Pròleg de Xavier Antich
Traducció de Ferran Ràfols
Setembre 2020

L’altra banda de la muntanya
Minna Salami

Pasaia Blues
Harkaitz Cano

Traducció d’Octavi Gil
Novembre 2020

Traducció de Pau Joan Hernàndez
Setembre 2020

978-84-16698-52-3
210 pàgines
18 €

978-84-16698-45-5
175 pàgines
17,50 €

978-84-16698-51-6
116 pàgines
13,50 €

Desobediència i democràcia. Nou fal·làcies sobre la llei i l’ordre és un llibre imprescindible per a entendre per què la desobediència és una eina
legítima i necessària en la lluita pels drets civils. Escrit en plena onada
de mobilitzacions al carrer, aquest llibre és un poderós al·legat amb
què Howard Zinn respon als arguments criminalitzadors de la protesta. Amb la seva memorable capacitat didàctica, el professor i activista
rebat d’una en una les fal·làcies dominants sobre legalitat, repressió,
violència o legitimitat dels poders de l’estat i explica com la desobediència civil és fonamental per a avançar cap a una societat més justa. Tot
un clàssic plenament vigent i necessari que publiquem ara, per primera
vegada en català, amb pròleg de Xavier Antich.

Si durant segles només l’imperialisme i el patriarcat occidental ens han
explicat el món, quantes formes valuoses i necessàries d’entendre’l ens
han amagat? Què hi ha més enllà del racisme i el masclisme eurocèntric
que ha colonitzat i dominat el planeta? Quin coneixement hi ha a L’altra
banda de la muntanya? L’autora del premiat blog MsAfropolitan, Minna
Salami, obre aquests interrogants en aquest llibre inspirador que explora qüestions centrals de la nostra societat com ara el feminisme, l’empoderament, el racisme o la descolonització, a més de l’art, la filosofia,
la sexualitat, la mitologia africana o la cultura popular. El resultat és un
mosaic d’assajos escrits amb la naturalitat d’una narradora d’històries.
Una nova i potent veu literària que ens ofereix una alenada d’esperança
en un món en crisi, a partir del diàleg entre la saviesa de les cultures
ancestrals i els moviments emancipadors contemporanis.

Pasaia Blues és una novel·la negra d’ambient portuari que captura la
convulsa atmosfera del País Basc dels anys noranta. Una obra fascinant
del reconegut escriptor Harkaitz Cano que narra la història entrellaçada d’uns personatges atrapats en el conflicte: Marta i Olatz, dues
membres d’un comando amagades en un pis franc de Pasaia que reben
la visita d’un tercer militant en fuga; César, un expert fisonomista que
rastreja obsessivament rostres fitxats per la policia; i Roberto, un fosc
comissari aficionat a les baralles de gossos que utilitza mètodes més
que dubtosos per a obtenir informació. Amb aquest punt de partida, les
pàgines d’aquesta novel·la farcida de referències musicals i cinematogràfiques ens endinsen en la psicologia de la història recent basca amb
una galeria de miralls que reflexiona sobre identitats, política i violència.

LGTBI.
Claus bàsiques
Eugeni Rodríguez i Cristian
Carrer

Bon viatge, Pitblanc!
Empar de Lanuza

Sense connexió
Jaume Monzó

Pròleg de Gabriela Serra
Juny 2020

Il·lustracions d’Helga Ambak
Octubre 2020

Setembre 2020

978-84-16698-43-1
186 pàgines
12,50 €

Què significa diversitat afectiva, sexual i de gènere? Quina és la llarga
història de la lluita pels drets de les persones LGTBI? Com es manifesta l’LGBTI-fòbia? Com es tradueix en assetjament escolar? Quins
protocols i bones pràctiques hem de seguir per a prevenir, detectar i
erradicar aquesta xacra? Aquest llibre imprescindible ens ofereix les
claus bàsiques per a entendre, aprendre i actuar a favor dels drets i les
llibertats de les persones LGTBI. En la primera part, l’històric activista
i president de l’Observatori contra l’Homofòbia de Catalunya, Eugeni
Rodríguez, explica d’una manera resumida els episodis més destacats
de la lluita d’aquest col·lectiu. En la segona part, el psicòleg social i
també activista Cristian Carrer aborda l’LGTBI-fòbia d’una manera
teòrica i pràctica i ens ofereix eines valuoses per a prevenir-la, detectar-la i erradicar-la sobretot en l’àmbit escolar. El resultat és un manual
complet, pioner i summament didàctic que incorpora un glossari i
recursos educatius, literaris i audiovisuals per a entendre la diversitat
afectiva, sexual i de gènere.

978-84-16698-54-7
128 pàgines
11,50 €

Pitblanc és un jove pingüí que es pregunta per què al pol hi ha nits que no
es pon el sol. Com que ningú no li ho sap respondre, decideix emprendre un llarg viatge per mirar de trobar la resposta. Però no estarà sol.
Durant la travessia coneixerà uns curiosos personatges que l’ajudaran
a seguir la seua ruta: una gavina, un os, uns calamars, un parotet, una
balena, una sirena o un petit humà. Tots aquests nous amics compartiran amb Pitblanc una aventura extraordinària.
Bon viatge, Pitblanc! és una de les obres més populars i estimades d’Empar de Lanuza. Una inoblidable història iniciàtica sobre un jove pingüí
que emprén el viatge de la seua vida. Una aventura divertida i commovedora sobre la solidaritat entre els febles i les heroïcitats quotidianes.
Tot un clàssic de les nostres lletres que publiquem ara amb les meravelloses il·lustracions de Helga Ambak.

978-84-16698-50-9
174 pàgines
12,50 €

Com en el Mecanoscrit del segon origen, Carme comença una nova vida
que explicarà al seu perfil de Twitter @vergeibruna. No és la fi del món,
però per a ella s’hi assembla molt. Tot és un drama: deixar el poble, les
amigues, els concerts, l’equip d’handbol i la parella… Al nou institut,
les Queens li faran la vida impossible. Però com la protagonista de la
novel·la de Pedrolo, Carme lluitarà fins al final per sobreviure. Sense
connexió és una novel·la escrita íntegrament amb missatges d’Instagram, Twitter i WhatsApp. Després de la gran acollida d’En línia, Jaume
Monzó ens colpeja amb un nou relat en xarxa que surfeja pels sentiments, les oportunitats i els perills que amaguen les xarxes socials. Una
història transmèdia sobre assetjament escolar, diversitat sexual i relacions d’amistat tòxiques escrita a colp de stories, tuits, missatges, versos de Maria-Mercè Marçal i codis QR amb música d’El Diluvi, Obrint
Pas o La Fúmiga.

