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La gran festa
VII Premi internacional d’Àlbum infantil il·lustrat Ciutat de Benicarló
DADES TÈCNIQUES

Autors	������������������ Christian Inaraja Genís, Jordi Gastó Jaén
ISBN 	������������������� 978-84-17638-99-3
Extensió	��������������� 48 pàg.
Format 	���������������� 21 cm (ample) x 21 cm (alt) • Tapa dura
Col·lecció	������������ Imagina, 31
Idioma 	���������������� Català - anglès
PVP 	��������������������� 14 €
Edita	��������������������� Onada Edicions

SINOPSI

Vet aquí que una vegada hi havia una gran festa on no hi faltava de res:
bons amics, banderetes de colors, música alegre i un gran pastís. A mitja
celebració, sorgeix una pregunta que escampa el dubte entre els convidats, i, de sobte, la gran festa es converteix en un petit caos. Esverats, els
invitats intentaran resoldre el dubte sense saber que, potser, la solució és
més a prop del que es pensen… o no.

AUTORS

Christian Inaraja (Vic, 1972). Ha il·lustrat més
d’un centenar de llibres, publicats per les principals editorials i traduïts a diferents llengües, a més
de dibuixar habitualment en nombroses publicacions periòdiques, especialment infantils i/o juvenils. A banda de llibres, ha fet il·lustracions per a
cartells, publicitat, embalatge, premsa… Entre els
darrers premis obtinguts, cal destacar el Premio
Nacional al Mejor Libro Editado (2019), el Premio Internacional Compostela de Álbum Ilustrado (2018), els Premis Junceda (2013) o Propuestas
VEGAP (2013).
Jordi Gastó (Barcelona, 1976). A la ciutat on va
néixer s’ha format en tot allò que l’apassiona: el
teatre, el cinema, els clàssics i la poesia, que és l’essència de tot plegat. Autor i guionista vocacional,
ha escrit àlbums, còmics, contes infantils i guions
per a espectacles musicals estrenats a Espanya i
França. La música clàssica és la seva altra gran passió, a la qual es dedica professionalment organitzant concerts, òperes i ballets.
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La gran fiesta
VII Premio internacional de Álbum infantil ilustrado Ciutat de Benicarló
DATOS TÉCNICOS

Autores	������������� Christian Inaraja Genís, Jordi Gastó Jaén
ISBN 	���������������� 978-84-18634-00-0
Extensión 	��������� 48 pág.
Formato	������������ 21 cm (ancho) x 21 cm (alto) • Tapa dura
Colección	��������� Imagina, 21
Idioma 	������������� Castellano - inglés
PVP 	������������������ 14 €
Edita	������������������ Onada Edicions

SINOPSIS

Érase una vez una gran fiesta donde no faltaba de nada: buenos amigos,
banderitas de colores, música alegre y un gran pastel. A media celebración, surge una pregunta que siembra la duda entre los invitados, y, de
repente, la gran fiesta se convierte en un pequeño caos. Alarmados, los
asistentes intentarán resolver la duda sin saber que, quizás, la solución
está más cerca de lo que creen… o no.

AUTORES

Christian Inaraja (Vic, 1972). Ha ilustrado más
de un centenar de libros, publicados por las principales editoriales y traducidos a diferentes lenguas, además de dibujar habitualmente en numerosas publicaciones periódicas, especialmente
infantiles y/o juveniles. Aparte de libros, ha hecho
ilustraciones para carteles, publicidad, embalaje,
prensa… Entre los últimos premios obtenidos,
cabe destacar el Premio Nacional al Mejor Libro
Editado (2019), el Premio Internacional Compostela de Álbum Ilustrado (2018), los Premios
Junceda (2013) o Propuestas VEGAP (2013).
Jordi Gastó (Barcelona, 1976). En la ciudad donde nació se ha formado en todo aquello que le
apasiona: el teatro, el cine, los clásicos y la poesía, que es la esencia de todo. Autor y guionista
vocacional, ha escrito álbumes, cómics, cuentos
infantiles y guiones para espectáculos musicales
estrenados en España y Francia. La música clásica es su otra gran pasión, a la que se dedica profesionalmente organizando conciertos, óperas y
ballets.
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Els amics. Històries del senyor Valery
Gonçalo M. Tavares • Rachel Caiano (il·lus.) • Mònica Lòpez (trad.)
DADES TÈCNIQUES

Autors	������������������ Gonçalo M. Tavares, Rachel Caiano
Traducció 	������������� Mònica López Bages
ISBN 	������������������� 978-84-17638-91-7
Extensió	��������������� 36 pàg.
Format 	���������������� 21 cm (ample) x 21 cm (alt) • Tapa dura
Col·lecció	������������ Imagina, 30
Idioma 	���������������� Català
PVP 	��������������������� 13,90 €
Edita	��������������������� Onada Edicions

SINOPSI

El senyor Valéry és baixet i busca la manera de resoldre aquest contratemps. Hi
pensa molt, molt… Tant que, fins i tot, arriba a límits ben absurds.
Els amics és un dels relats que integren El senyor Valéry (2002), el primer llibre de
la sèrie El Barri de l’escriptor portuguès Gonçalo M. Tavares, que, acompanyat de
les il·lustracions de Rachel Caiano, farà despertar la imaginació a petits i a grans…
AUTORS

Gonçalo M. Tavares (Angola, 1970) té una vasta obra que sorprèn lectors i crítica
per la seva amplitud i pel seu estil personal i original, el qual ha estat abastament
elogiat i guardonat tant a Portugal com en àmbit internacional. Ha conreat tots
els gèneres (relat breu, novel·la, teatre, poesia, crònica i assaig), i agrupa la seva
obra en sèries que tenen una unitat temàtica, com el cicle O Bairro, integrat per
deu relats breus a través del qual es teixeix una història de la literatura a partir de
ficció. Altres obres destacades de Gonçalo M. Tavares són Jerusalem (2004), Premi
Samarago 2005; l’epopeia Un viatge a l’Índia (2010), Gran Premi de Novel·la APE
2011; o Breus notes sobre literatura-Bloom (2016). A més, algunes de les obres de
Gonçalo M. Tavares han estat adaptades a peces teatrals i audiovisuals, a objectes
d’arts plàstiques, vídeos d’art, òpera i, inclús, perfomances, així com també han
estat traduïdes a més de 50 països. Per tot plegat, Gonçalo M. Tavares és considerat
un dels escriptors en llengua portuguesa més rellevants de l’actualitat.
Rachel Caiano. Artista plàstica i il·lustradora, que ha aportat les seves il·lustracions
i dissenys tant a llibres il·lustrats de gèneres diversos i revistes, així com també en
diverses exposicions individuals i col·lectives. D’altra banda, organitza i participa
activament en diversos workshops d’il·lustració arreu del territori portuguès. En
l’àmbit de la literatura infantil i juvenil, destaca, entre altres, per haver il·lustrat la
sèrie Històries del senyor Valéry, integrada per Os Amigos (2007), Os Dois lados (2007),
A casa da férias (2008) i Os Sapatos (2009), amb textos de Gonçalo M. Tavares; Tudo
é sempre outra coisa, amb text de João Pedro Mésseder (2014); Ombela. A origem das
chuvas (2015), amb text d’Onjaki; A grande viagem do pequeno Mi (2016), amb text
de Sandro William Junqueira; De umas coisas nascem outras (2016)7; o Contos de
Encantar (2018), amb textos del poeta americà E.E. Cummings.
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Amore
Miquel Bort
DADES TÈCNIQUES

Autor	������������������� Miquel Bort Juan
ISBN 	������������������� 978-84-17638-73-3
Extensió	��������������� 432 pàg.
Format 	���������������� 15 cm (ample) x 23 cm (alt) • Rústica amb solapes
Col·lecció	������������ Narratives, 71
Idioma 	���������������� Català
PVP 	��������������������� 22 €
Edita	��������������������� Onada Edicions

SINOPSI

Mar, una dona a punt d’arribar als quaranta anys, casada i amb un fill, un dia,
mentre treballava al súper, creua la mirada per segona vegada amb uns ulls,
acompanyats d’uns llavis i d’una veu que durant molt temps havia estat cercant
sense èxit, tot just després del seu cara a cara amb la mort. Aquesta trobada casual, a part de crear-li un dilema amb el que ha de fer amb la seua vida —normal,
sense pretensions, però quotidianament perfecta—, la duu a viure una gran història d’amor que naix pel magnetisme i l’atracció de dues persones. Un amor
passional i clandestí, farcit de romanticisme i d’un sexe com mai abans havia
conegut. Un amor que li fa memorar passatges turbulents i humits del passat. Un
amor que la porta a la descoberta de llocs i gent amb encanteri, però, sobretot, a
descobrir una nova Mar, més atrevida i vital, potser com realment és ella o com
voldria ser.
Amore és tot això, però, a més, entre les seues pàgines el lector també trobarà,
en els pensaments de Mar i en el comportament i les reflexions de la seua gran
amiga, Laura, una crítica a certes actituds de la nostra societat, a voltes massa
hipòcrita. I tot, sense obviar el que en el fons vol ser: una aventura per als sentits.

AUTOR

Miquel Bort (Alcanar, 1968) des de sempre ha tingut la necessitat d’escriure,
ja siguen històries, contes o poemes, així com ajudar els altres. Fruit d’aquesta
necessitat i de la seua feina —agent de trànsit—, publica l’any 2006 el seu primer
llibre, Com evitar un accident de trànsit, del qual s’han fet nou edicions (entre
català i castellà) i se n’han venut més de cent mil exemplars. Ha rebut diversos
premis com, per exemple, la Medalla d’Honor de la Carretera, que concedeix
l’Asociación Española de la Carretera, o la Insignia de la Guardia Civil de Tránsito de Perú. Més tard, l’any 2017, el seu relat curt Tretze roses rep el guardó del
segon premi Paraules amb Valor de literatura policial basada en fets reals. En
aquest cas, el relat és un resum de les vivències viscudes en un terrible accident
de bus ocorregut al terme municipal de Freginals, la primavera de l’any 2016, en
què van morir tretze noies i molta gent va quedar greument ferida. En aquest
nou llibre, l’autor s’introdueix de ple en la literatura eròtica a través d’un treball
que pretén ser molt atrevit, humà i proper.
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Lluny de qualsevol altre lloc
Fèlix Edo Tena
DADES TÈCNIQUES

Autor	������������������� Fèlix Edo Tena
ISBN 	������������������� 978-84-17638-08-5
Extensió	��������������� 272 pàg.
Format 	���������������� 15 cm (ample) x 23 cm (alt) • Rústica amb solapes
Col·lecció	������������ Narratives, 73
Idioma 	���������������� Català
PVP 	��������������������� 18 €
Edita	��������������������� Onada Edicions

SINOPSI

Castelló de la Plana, dècada del 2010. Joan ha deixat la seua vida de professor,
ha tallat amb els orígens familiars i s’ha convertit en un vagabund desencantat
que sobreviu amb treballs ocasionals, fent de pescador o de temporer. D’aquesta
manera, uneix el seu destí al dels marginats de la societat, mentre que viu la vida
com un solitari, víctima d’un aïllament que no s’acaba d’entendre. El seu contrapés és Mamadou, un immigrant de Gàmbia que ha travessat deserts i oceans
fugint de la misèria i que està decidit a millorar el seu futur. Tots dos, malgrat
tindre posicions vitals molt diferents, estableixen una forta amistat.
Amb una estructura molt simple construïda a partir de seqüències curtes,
Lluny de qualsevol altre lloc es presenta com un croquis desordenat del que és
una ciutat en els temps postindustrials i líquids de la globalització, en els quals,
però, els vells fantasmes de l’autoritarisme i de la repressió continuen molt presents. Alhora, en l’exploració de l’existència en les seues formes més rudes hi ha
una clara voluntat de destil·lar cert lirisme, algun valor que compense la innegable futilitat que tot ho envolta. Aquest ideal pren cos de manera deliberada en
l’intent del protagonista de reviure l’extingida vida rural dels seus avantpassats,
cosa que suposa una pensada extravagant però vàlida com qualsevol altra.
AUTOR

Fèlix Edo Tena (1981) prové de Vilafranca
(els Ports). Es guanya les garrofes fent de professor en un institut públic, on ensenya als
adolescents a llegir llibres, escoltar músiques
i mirar pel·lícules. Escriu sobre literatura,
música i cinema en revistes com Debats o
Serra d’Or. De la vida a internet destaquen
els seus textos als digitals Núvol o La Llança.
El guardià de les trufes (Barcino, 2016) va ser la seua primera novel·la, en la qual
retrata la vida masovera a les comarques dels Ports i de l’Alt Maestrat durant la
postguerra, uns anys de silencis i de violències que van significar l’inici del final
de tot un món particular. L’autor va dedicar l’obra als seus pares, tots dos d’origen
masover. Ara, en Lluny de qualsevol altre lloc se situa al món urbà contemporani,
en un drama que indaga sobre els vaivens de la identitat i sobre com es formen els
propòsits vitals, alhora que fa una clara reivindicació de certs valors perduts en el
temps. És per totes aquestes raons que aquesta novel·la està dedicada als seus fills.
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El carrer era de terra
22è Premi de Narrativa Ciutat de Sagunt

Josep Usó

DADES TÈCNIQUES

Autor	������������������� Josep Usó i Mañanós
ISBN 	������������������� 978-84-18634-16-1
Extensió	��������������� 224 pàg.
Format 	���������������� 15 cm (ample) x 23 cm (alt) • Rústica amb solapes
Col·lecció	������������ Narratives, 76
Idioma 	���������������� Català
PVP 	��������������������� 17 €
Edita	��������������������� Onada Edicions

SINOPSI

El carrer era de terra està ambientada al Barranquet, un carrer molt antic de Vila-real. És, encara ara, el que separa el poble del Bario, el Barri de l’Hospital. En
un extrem del carrer, just on hi havia uns ponts per a creuar si baixava aigua,
estava, fins que el van tancar en els temps de postguerra, l’hospital més antic de
tot el País Valencià. El va fundar el mateix Jaume I. A l’altre extrem del carrer hi
havia la caserna de la Guàrdia Civil, que ara és la de la policia local, els policeros,
com els anomenen afectuosament els vilatans.
Cadascun dels personatges principals arriba a viure allà després d’una història
personal pròpia. De la mateixa manera que passa en qualsevol carrer dels nostres
pobles. Un bon dia, les persones, les famílies, hi arriben, s’hi instal·len i, poc
després, ja són d’allà. De tota la vida.
Aproximadament a finals dels anys cinquanta i principis dels seixanta del
segle passat, les vides d’alguns veïns del carrer es creuaran i donaran origen a una
sèrie d’esdeveniments, moguts per les grans forces que impulsen les persones
a fer el que fan: l’amor, l’ambició, l’odi, la venjança, la cobdícia… Les mateixes
passions que han mogut la Humanitat des dels seus inicis.
El carrer serà testimoni d’uns fets que basteixen una història apassionant.
AUTOR

Josep Usó i Mañanós (Vila-real, 1959). Llicenciat en Ciències Químiques, s’ha jubilat després de tota una vida
dedicada a la docència. Comença a escriure literatura
de ficció el 1998, quan publica la seua primera novel·
la, La catifa maleïda (1998). Des de llavors, no ha deixat
d’escriure. Ha publicat uns quants contes en reculls de
certàmens literaris i ha guanyat o ha sigut finalista en
alguns premis literaris de narrativa. Entre les seues novel·les, hi ha Amor amarg · Premi Universitat de Lleida 2001 (2002); Civils i Incivils
· Premi Sant Carles Borromeu d’Andorra 2004 (2005); Els retrobats i els perduts
· Premi Ciutat de Sagunt 2007 (2008); La senda llarga · Premi Vila d’Almassora
2008 (Onada Edicions, 2009); La plaça del Gall · finalista al Ciutat de Benicàssim
2011 (2011); Fàtima i Cristina · Premi Ciutat de Torrent 2011 (Tabarca, 2012); Una
història amb sol i ombres · Premi Vila de Puçol 2012 (Onada Edicions, 2013); L’any
de l’herba sana · Premi Vila de Puçol 2014 (Onada Edicions, 2015), o Judith Sorribes
(2018). El carrer era de terra és la seua onzena novel·la.
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Tots els dies seran setembre
36è Premi de Narrativa Vila de Puçol

Josep Manel Vidal

DADES TÈCNIQUES

Autor	������������������� Josep Manel Vidal i Juan
ISBN 	������������������� 978-84-18634-13-0
Extensió	��������������� 128 pàg.
Format 	���������������� 15 cm (ample) x 23 cm (alt) • Rústica amb solapes
Col·lecció	������������ Narratives, 74
Idioma 	���������������� Català
PVP 	��������������������� 15 €
Edita	��������������������� Onada Edicions

SINOPSI

Vicent és un escriptor compulsiu. Creu fermament que, si no fa servir les paraules, allò que li passa no ocorrerà de debò. Per això pren nota en una petita
llibreta de cada cosa que té al davant, de cada record, propi i aliè, convençut
que així trobarà l’argument per a la gran novel·la que està entestat a escriure
des que era un xiquet. Així li ho confessa a una fascinada Martina, en la seua
primera i intensa trobada. Una nit de coneixença on el passat i els secrets de
cadascun van farcint-los d’expectatives. Però la vida imposa girs de guió que
no poden saltar-se. Imprevisions i canvis que trenquen l’organització dels
millors propòsits. I que fan trontollar l’èpica d’aquell final que esperàvem.
En Tots els dies seran setembre descobrirem quinze relats amb un mateix
denominador: com resulten de persistents els instants de la contrarietat i la
desfeta en la vida dels seus protagonistes.
AUTOR

Josep Manel Vidal i Juan (l’Alcúdia de Crespins,
1965). Treballador de la docència i escriptor. És autor del poemari El teu nom és un ésser viu (Germania,
2011) i La fràgil arquitectura dels teus gestos (Onada
Edicions, 2014), aquest darrer guardonat amb el Premi de Poesia Josep M. Ribelles de la Vila de Puçol
2013. Ha estat Premi Francesc Bru de Poesia 2013
de la Vila de Canals, amb Tots els colors de la tardor,
i Premi Antoni Ferrer de Poesia 2015 a l’Alcúdia de
Crespins per El cor mineral de la margarida. El setembre de 2016 va aconseguir el Premi Soler i Estruch de Narrativa a Castelló de
la Ribera pel treball La llum de les estrelles mortes (Bullent), el primer exercici
de narrativa. El 2017 fou reconegut amb el Premi Festa d’Elx de poesia amb
el llibre Aquelles solituds d’on veníem (Edicions Bromera). El 2018 fou Premi
Maria-Mercè Marçal de Poesia per L’endemà de totes les fosques, en la seua vintena edició, obra que va publicar Pagès Editors. Tots els dies seran setembre és la
segona incursió que l’autor fa en la narrativa de relats.
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Enyors
16è Premi de Narrativa Vila d’Almassora

Agustí Clua

DADES TÈCNIQUES

Autor	������������������� Agustí Clua Ferré
ISBN 	������������������� 978-84-18634-10-9
Extensió	��������������� 112 pàg.
Format 	���������������� 15 cm (ample) x 23 cm (alt) • Rústica amb solapes
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Edita	��������������������� Onada Edicions

SINOPSI

A cadascun dels personatges d’aquestes narracions l’instrueix un enyor.
Del lloc d’origen, del bon oratge, de la naturalesa que abans tot ho recalçava. L’enyor de la infantesa, de les gestes d’antuvi, d’allò que no hem
tingut ni tindrem mai. D’aquells temps que, per passats, magnifiquem.
Dotze narracions, una per cada mes de l’any, ambientades en indrets i en
contextos ben diversos. Hi trobareu escrits divertits, misteriosos; d’altres
extravagants o ben untats de tendresa. Però Enyors també és una reflexió constant sobre la natura, que cavalca, aliena als nostres terminis, per
damunt dels mesos i de les estacions. Segur que, després de la lectura,
cadascú assenta del tot el seu mes preferit.

AUTOR

Agustí Clua Ferré (Tortosa, 1968) és llicenciat en
Filologia Catalana i en Comunicació Audiovisual.
Ha treballat en diversos àmbits de l’esport, de l’ensenyament i, de manera esporàdica, fent programes de ràdio. Tot i que és de Camarles (el delta de
l’Ebre), viu a Barcelona i fa més de vint anys que
treballa com a educador al barri de la Mina, a Sant
Adrià de Besòs. Té quatre llibres publicats més:
L’Absenta (Ajuntament de Camarles, 2007), Un
sol de veritat (Editorial Mediterrània. Premi de Narrativa Ciutat d’Eivissa
2011), Tardets (Viena Edicions, finalista del Premi de Narrativa Ciutat de
Badalona 2014) i Salabror (Premi de Novel·la Sant Boi de Lluçanès 2018).
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Els silencis del carrer de l’Arc
Elena Fora
DADES TÈCNIQUES

Autora	������������������ Elena Fora Eroles
ISBN 	������������������� 978-84-17638-82-5
Extensió	��������������� 264 pàg.
Format 	���������������� 15 cm (ample) x 23 cm (alt) • Rústica amb solapes
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SINOPSI

A la Bela, una dona de 58 anys a qui el seu marit acaba d’abandonar, li diagnostiquen un càncer. Decideix no explicar-ho a ningú i, a la recerca d’un ambient
tranquil que li permeti encarar amb serenitat el temps que li queda de vida,
viatja a Les Cales, el poble on ella i el seu pare passaven les vacances d’estiu a la
casa familiar del carrer de l’Arc. El que trobarà, però, serà l’ombra del passat.
El secret que va guardar el pare cobra vida i es convertirà en la seva obsessió.
Començarà a investigar el misteri al voltant de la mort del iaio a partir d’uns documents que trobarà, i s’agafarà a la resolució del misteri com a l’única manera
de donar sentit a la vida que li queda.

AUTORA

Elena Fora Eroles va néixer a Vinaròs l’any 1960.
Professionalment dedicada al comerç, entre els
anys 2013 i 2017 es forma a l’Escola d’Escriptura
de l’Ateneu Barcelonès. El resultat d’aquests anys
d’estudi és la seva primera novel·la Els silencis del
carrer de l’Arc que va quedar finalista en la tercera
edició del Premi Literari Autor Revelació.
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SINOPSI

El γνῶϑι σεαυτόν (coneix-te a tu mateix), gravat en pedra al santuari de Delfos, és la divisa que pot lluir aquesta novel·la de Francesc Mompó. I l’aventura
d’aquest imperatiu és el que descobrireu si accediu al Prosceni blau. El narrador
d’aquest relat es desplega des de la centralitat de l’ara i l’ací de l’enunciació per
a entrar, però, en diàleg amb les possibilitats de les seues alteritats i rescatar els
records que tots plegats serven i obliden, amb l’objectiu de reconstruir-se a la
mida plaent de la seua ambició: dinàmica, agosarada, tràgica o frívola. Reiniciar
el subjecte íntim i social, que hom mateix desitja ser i que el món entrebanca
i escanyoleix, amb els propis materials acumulats a la mateixa pròpia memòria
que el fa. És, doncs, l’ancestral activitat autonarrativa, la misteriosa autoconsciència, actualitzada per la cuita de l’anihilament postmodern, que es desplega amb
l’afany d’esdevenir aquell personatge altre de si mateix que l’estalvie. Tota una
oportunitat, doncs, de participar en l’experiència d’una satisfacció de l’exigència
apol·línia; si això pot ser.

AUTOR

Francesc Mompó i Valls va nàixer a l’Olleria (la
Vall d’Albaida). És professor de català i llicenciat en
Filosofia i Ciències de l’Educació. Ha guanyat diversos premis literaris com ara, el Ciutat de València, el
Ciutat de Torrent, el Benvingut Oliver de novel·la
i el de poesia, el Ciutat de Puçol, La Forest d’Arana… Junt al poeta Ramon Guillem fou el creador
i impulsor de les Jornades Gastronomicoliteràries
al País Valencià. També ha sigut vocal de la junta
directiva del País Valencià de l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana. Ha estat traduït i antologat al castellà de sud-amèrica,
al portuguès i a l’italià. Té més d’una dotzena de novel·les publicades, entre les
quals, El vol de l’Esparver, la trilogia juvenil Els ulls del llac, L’ull de Zeus i Terra
de déus, Amable, Somiant amb Aleixa, Com ales d’àngel negre… i els poemaris Viàtic
Marí, De la fusta a l’aigua, 55 maneres de mirar València, Suc de magrana, Atlàntic, De
res poetica, Insectostomia, Llegint Celan.
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SINOPSI

Un cadàver. Retorn als orígens. Una pèrdua insubstituïble. Lluita maqui. Els
Ports. Gelosia. Culpabilitat. Venjança. Prediccions i conjurs. El monestir de Benifassà…
Un còctel que ens porta a una novel·la curta amb una llarga història.

AUTORA

Marta Tena Subirats és nascuda a la Sénia (Montsià) en ple hivern de 1966. La
passió per la llengua i la literatura la van
portar a estudiar Filologia Hispànica en
plena joventut i Filologia Catalana en la
seva maduresa.
Des de fa un grapat d’anys és catedràtica
de Llengua i Literatura castellanes en un
institut de secundària i professora associada al Campus de les Terres de l’Ebre de la
URV. També és doctora en Didàctica de la llengua i la literatura.
El seu lligam amb les lletres no s’acaba amb la passió d’una voraç lectora ni la d’una professora amb vocació, sinó que s’ha reforçat amb la
d’autora de tres novel·les: Juego de quimeras (Ed. Dauro, 2015), Un cant
d’amor i de guerra (inèdita) i Tots els colors del vent (Onada Edicions, 2017),
amb la qual fa un homenatge al seu poble i la història dels més humils.
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Pel meu país
Jordi Querol / Antoni Royo
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Edita	��������������������� Onada Edicions

SINOPSI

A

ntoni Royo (Jordi Querol de nom literari) publica les seues memòries, després de quaranta-dos anys de treball ininterromput per la llengua, la cultura i la nació dels valencians, des de la delegació a Castelló d’Acció Cultural del
País Valencià. Al llarg de les seues pàgines, l’autor passa revista als esdeveniments
més importants de què ha estat testimoni, i molt sovint protagonista, en la vida
nacional tant del País Valencià com del Principat de Catalunya, els dos territoris
sobre els quals ha dut a terme el seu treball en favor de «la llengua i la terra», des
d’una plena consciència de catalanitat.
Hi trobareu els Aplecs de la Plana del darrer franquisme; les grans manifestacions proautonomia de Barcelona i València del 1977; les convocatòries dels 9 d’octubre i els 25 d’Abril a València, i dels 11 de Setembre a Barcelona; el gran Aplec
de la Plaça de Bous de Castelló del 1982, quan s’acomplien els cinquanta anys de
la signatura de les Normes que duen el nom de la ciutat; l’arribada de la TV3 al
País Valencià…Però aquestes memòries s’endinsen també en les darreres dècades,
dins ja del segle xxi, fent-se ressò dels canvis polítics ben significatius que han tingut lloc en molts municipis i en els governs autonòmics del País Valencià i de les
Illes però, sobretot, del desenvolupament del «procés» al Principat de Catalunya.
I tots aquests fets vistos sempre des d’una visió patriòtica, de qui se sap «malalt
d’amor pel meu país», amb una visió amorosa que en absolut exclou la crítica,
això sí, sempre amb voluntat de futur.
AUTOR

Jordi Querol és el pseudònim que ha utilitzat sempre Toni Royo per a signar la
seua producció literària, en la qual destaquen novel·les com ara Abans moros que
catalans o Quan bufa el Ponent, però també unes altres de temàtica d’història valenciana i romanesa, de ciència ficció i altres de política ficció. Ha publicat a més
una biografia del líder maulet Joan Baptista Basset.
Antoni Royo Pérez va nàixer a Castelló de la Plana el 8 d’octubre del 1954. Llicenciat en Història per la Universitat de València, ha estat el delegat a Castelló d’Acció
Cultural del País Valencià, càrrec des del qual s’ha lliurat al treball per la llengua,
la cultura i la identitat nacional al conjunt de les comarques castellonenques. Cal
destacar el seu treball per a la recepció i consolidació de la TV3 i els altres canals
de la Corporació Catalana en aquesta mateixa zona. A nivell polític, ha militat al
PSAN, Esquerra Independent de Castelló, UPV, Bloc i ara a Compromís.
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Les bombes. Teoria de l’art de la fugida (I)
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SINOPSI

La vida del protagonista d’aquesta història, Pere Oliva, està marcada pel moviment continu. El personatge comença a narrar la seva experiència partint dels
seus primers records fins als episodis més recents, datats l’any 2012. Reus, Barcelona, Arembepe, el Brasil, Buenos Aires, Santiago de Xile, el Salvador, Colòmbia,
Panamà, apareixen com a ubicacions transitòries d’una vida en perpètua fugida.
El protagonista enceta els escenaris, els utilitza i els consumeix per tancar-los
tot seguit i obrir-ne un altre sense mirar mai enrere. La narració, que comença
i sembla derivar cap a una història d’activisme anarquista, passa a dibuixar el
camí que condueix a forjar un home de negocis de procediments discutibles.
Tot i que apareixen molts personatges que acompanyen el Pere en les seves
peripècies, els amics, els amors, van quedant enrere, pobladors dels espais que
ell va superant. I, en aquesta història, són tan importants com els seus amics més
duradors, el Fèlix, la Lisa, el Salvador, els personatges històrics que el Pere comenta i analitza: l’anarquista colombià Biófilo Panclasta i el marxista panameny
Chuchú Martínez, entre d’altres, que són models a seguir, font d’inspiració, i a
evitar a la vegada. I, al final, l’acte gratuït, l’explosió que desencadena la darrera,
almenys pel que s’explica en aquest llibre, fugida del Pere Oliva.

AUTOR

Xavier Amorós Corbella va néixer a Reus l’any
1960. Fins ara ha publicat diferents llibres de poesia
(Els geranis de X, 1984; El curs de les coses, 1988; La
vida incògnita, 1990; Per confondre els incauts, 1996;
La felicitat, 1996; Odós, 1998; Set poemes dramàtics,
2003, i El temps girat, 2015), narrativa (Històries de
l’illa, 1994, i L’home del barret, 2006), a més d’un estudi sobre la poesia del seu pare, Xavier Amorós
(Poemes inèdits de Xavier Amorós (1940-1959). Tria
i estudi, 2000). També ha participat en nombroses
publicacions col·lectives de poesia i prosa. Treballa
com a advocat en una empresa de serveis.
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SINOPSI

Amalgama d’estudis, investigació i una història de ciència-ficció situada en dues
èpoques. L’enemistat entre el Josep i el Maso, companys fraternals de joventut,
de quan van fer la mili i també de quan van anar a la guerra i, després, de les
feines del camp, juntament amb el mite de les marfantes, emboira un escenari
de la postguerra on encara hi havia molta vida a les partides de secà d’aquelles
muntanyes, amb cultius d’oliveres i garrofers; un espai on havien passat la guerra civil moltes famílies de la comarca fugint dels bombardejos del territori, mentre els seus fills eren al front. Tot plegat, una barreja del que hom recorda, per les
vivències i per les històries que explica la gent, de l’activitat de l’històric Hostal
de Don Ramon i uns esgarrifosos assassinats. La històrica disputa entre Tortosa
i el Perelló per la partida de Fullola és fruit d’una investigació en documents de
l’Arxiu Comarcal del Baix Ebre. Així mateix, el relat d’un antic projecte de reg
(Canal de l’Aldea-Camarles) i l’estudi dels documents de l’arxiu d’aquella antiga
comunitat i altres dades consultades, com les referències a textos de Cristòfol
Despuig, posen en relleu l’ambient d’aquella època de penúries i sacrificis de la
gent amb cultius de secà a les Terres de l’Ebre.

AUTOR

Joaquim Vilagrassa, nascut a l’Aldea l’any 1945, fill de pagesos, es formà en
l’ensenyament primari a l’escola nacional. És màster en direcció i gestió bancària
per la Universitat Autònoma de Madrid i màrqueting bancari per la Universitat
d’Alcalá de Henares. Va residir fora de Catalunya durant vint anys treballant
com a empleat de banca, amb responsabilitats directives a l’Estat i a l’estranger
(el Brasil, l’Argentina i el Paraguai). Quan es va jubilar, va exercir de regidor a
l’Ajuntament de l’Aldea i de conseller comarcal del Baix Ebre, època durant la
qual va revifar el projecte de reg del Canal de l’Aldea-Camarles.
L’any 2006 va publicar un llibre, Lo compromís de l’opinió, un recull d’articles
publicats durant vuit anys a La Veu de l’Ebre, al Diari de Tarragona, al Butlletí
L’Aldea, a El Punt i a Més Ebre. Va aprendre música a l’Escola de l’Aldea, on segueix tocant en la seua banda, i durant uns quants anys, també, a la de Tortosa.
Li encanta el proverbi xinès: “Fa més soroll un arbre quan cau que un bosc quan
creix”, i vol que hi siga en totes les seues publicacions. Li agradaria participar en
el silenci d’un bosc quan creix.
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SINOPSI

La vida entre quatre parets fa córrer lent el rellotge. Lent. Molt lent. I la
vida a l’inici d’una desconeguda pandèmia mundial s’atura de cop un
17 de març en rebre una telefonada que diu “considerada infectada de
covid-19”. Un enfilall de textos, fins a 31 per tancar un cicle d’un mes, comencen a brollar de manera diària per compartir des de l’aïllament forçat
sentiments, cabòries, records, emocions…
Confi(n)ada és un crit d’esperança en un moment difícil ple de temors
i dubtes i una cerca de companyia en un període de màxima solitud. És
una barreja de confinament i confiança que s’aglutina en aquest títol
que juga amb les paraules, com hi juguen tots els textos que formen part
d’aquesta obra. Cada dia un títol suggeridor que és eix del contingut que
s’hi explica, que dona pistes del viatge interior i exterior que l’autora fa
entre les línies que configuren tots els relats, amb la tipografia com a eina
per precisar, per matisar, per llegir.
AUTORA

Mònica Sales de la Cruz (Jesús, 1983) és doctora en Filologia Catalana amb menció europea
(2012), màster en Estudis Superiors de Llengua,
Literatura i Cultura Catalanes (2008) i llicenciada en Filologia Catalana (2007). Des del 2007
treballa al Departament de Filologia Catalana
de la Universitat Rovira i Virgili (URV). Imparteix assignatures de llengua i literatura catalanes al Campus Terres de l’Ebre de Tortosa.
La seua recerca ha girat sempre al voltant de
l’etnopoètica i el folklore narratiu. Apassionada de la seua terra i de la seua
cultura, li agrada treballar al servei de la gent i, actualment, combina la
tasca professional i familiar (és mare d’un xiquet de gairebé 8 anys) amb
la política. És portaveu de govern i regidora d’Educació i Cultura al seu
poble i diputada al Parlament de Catalunya amb Junts per Catalunya.
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Susanna Lizarraga

6è Premi de Narrativa Breu Ciutat d’Amposta
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SINOPSI

Abandonar una addicció no deixa enrere les seves conseqüències. Quan
Verònica es troba a les portes d’acabar de pagar els seus deutes, haurà de
decidir si se submergeix en el món de la màfia i el diner fàcil o si capgira
la seva vida per complet.

AUTORA

Susanna Lizarraga. Nascuda a Amposta el 1985,
ha inventat històries des de ben petita. Decidida
a compartir-les amb el món, s’inicia amb La carta oculta, mentre continua compaginant la feina al
seu despatx d’administració de finques i la passió
per crear móns i personatges.
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Joan Verdegal
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SINOPSI

Exonerat de l’oblit reuneix l’experiència d’un mortal en els moments de ser
jutjat abans de traspassar el llindar de la Nebulosa, les reaccions del qual
decidiran sobre si és mereixedor d’una eternitat amb memòria o sense.
En escoltar un seguit de passatges de vides —alienes o no— haurà de
demostrar les seues aptituds i disposicions a l’hora de ser considerat útil
per als designis de l’Ésser Suprem absent.

AUTOR

Joan Manuel Verdegal Cerezo (Borriana, 1955)
és doctor en Filologia per la Universitat de València i màster en Traducció per la Universitat
de Cantàbria. Ha exercit de catedràtic d’ensenyament secundari i de professor titular de la Universitat Jaume I. A més de publicar articles d’investigació, ha dirigit la revista interuniversitària
MONTI (Monografies de Traducció i Interpretació) i
l’Anuari de l’Agrupació Borrianenca de Cultura.
Ha format part dels jurats del Premio Nacional
a la Mejor Traducción i del Premio Nacional a la Obra de un Traductor.
Els seus llibres aborden, principalment, investigacions sobre premis literaris i traducció; per exemple: La novela francesa a través de los premios
literarios (1996, amb María Dolores Burdeus), La pràctica de la traducció
francès-català (2011), El premio Fray Luis de León de traducción: historia, sociología y crítica (2013). Entre les seues traduccions literàries destaquen obres
de Boris Vian (La espuma de los días, 2000), Marie-Jean Hérault de Séchelles (Teoria de l’ambició, 2006), Alexandre Dumas (La tulipa negra, 2006),
Charles Nodier (Jean Sbogard, 2008) i Cristina de Suècia (Lleures i sentències,
2009). Ha publicat recentment el llibre de relats Rigorosament incert (2019).
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SINOPSIS

¿Autorretrato? ¿Bohemio? ¿Sin cabeza? Los autores no pueden huir de sí
mismos cuando deciden hacer aflorar su pensamiento a través de la palabra
escrita y, en consecuencia, reflexiva, elaborada.
Sergi Cambrils juega consigo mismo para desvelarse y para no hacerlo,
para someter al lector a la tesitura de discernir cuando es él ese bohemio sin
cabeza y cuando lo encarna su alter ego.
Un libro entre la confesión y el trampantojo.

AUTOR

Sergi Cambrils nació en Peñíscola (Castellón)
en 1975 y reconoce que las murallas del Castillo
del Papa Luna han influido en su vocación artística. No tiene colores favoritos porque, desde
que se licenció en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia, está empachado
de ellos. Se dedica a la docencia de la plástica y
a pintar historias que luego exhibe en galerías
de arte y otros espacios. Tiene editado un álbum ilustrado, Esos dichosos dichos. Recopilación
de expresiones populares (Onada Edicions, 2019),
y, desde que da brochazos con las palabras, ha
publicado un libro de microrrelatos, Tropecientas trompas (Onada Edicions, 2018).
En esta ocasión, arrastrado de nuevo por
la fórmula de lo breve, nos presenta su tercer
libro, un compendio de capítulos repletos de
guiños autobiográficos y reflexiones sobre lo
que trasciende en él. Por otra parte, como bien
anuncia el exuberante título, nos presenta más
de una treintena de ilustraciones realizadas
con boli Bic, que complementan los textos y
esclarecen el mundo interior del autor.
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Perfum per a un incendi
Alícia Coscollano i Masip
DADES TÈCNIQUES

Autora	������������������ Alícia Coscollano i Masip
ISBN 	������������������� 978-84-17638-97-9
Extensió	��������������� 96 pàg.
Format 	���������������� 15 cm (ample) x 21 cm (alt) • Rústica amb solapes
Col·lecció	������������ Poesia, 67
Idioma 	���������������� Català
PVP 	��������������������� 13,95 €
Edita	��������������������� Onada Edicions

SINOPSI

Ningú no ens ensenya que tenim un temps, que aquest temps és el més
valuós amb què comptem, i que el que val, realment, és la quantitat d’experiències viscudes. Espremem la vida embeguts del mirall d’una joventut eterna, en una fugida constant. Jo també fugia fins que no vaig tenir
on escapar.

AUTORA

Alícia Coscollano és periodista i escriptora. Màster de Creació Literària
(2020), Expressió Audiovisual a la UOC (2020), estudiant un màster de
Comunicació i Protocol. Professora de Creació Literària.
Creadora del web La Calamanda (2013-2020). Ha dirigit Editorial
Antinea (2002-2012) i 7Dies Actualitat de Vinaròs (2005-2012). Corresponsal
del diari Mediterráneo (2008-2009) i Levante Castelló, des de 2015 fins al
tancament de la corresponsalia. Des de març de 2020 és coeditora i
codirectora del web digital www.eldiari.online.
Llibres: Cosas rotas (IV Premi d’Autors Benicarlandos 2001), La Polinesia
(finalista del II Concurs de Narrativa per a Dones de la G.V.), Cròniques de
la innocència (Ed. Antinea, 2010), Carles Santos i Ventura (Onada Edicions,
2015), Carmen Segura i Martí, una mestra avançada al seu temps (Onada
Edicions, 2017), i coautora d’Hèctor Molina, la veu de la terra del segle xxi
(Onada Edicions, 2018).
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Personatges / Paisatges
Jesús Massip i Fonollosa
DADES TÈCNIQUES

Autor	������������������� Jesús Massip i Fonollosa
ISBN 	������������������� 978-84-18634-09-3
Extensió	��������������� 104 pàg.
Format 	���������������� 15 cm (ample) x 21 cm (alt) • Rústica amb solapes
Col·lecció	������������ Poesia, 68
Idioma 	���������������� Català
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Edita	��������������������� Onada Edicions

SINOPSI

Personatges / Paisatges és un recull de poemes dedicats a intel·lectuals: poetes,
escriptors, pintors, historiadors, científics…, la majoria contemporanis, amics
i coneguts de l’autor. L’obra ens parla també dels paisatges, alguns d’ells familiars, d’altres més llunyans, on ha viscut o que ha visitat, i que li han generat
impressions intenses. Som el que som per la interacció que establim amb l’entorn i amb les persones amb qui ens relacionem. Aquesta obra sintetitza els
vincles de J. Massip amb algunes persones que l’han acompanyat al llarg de la
seua vida. També parla dels paisatges que han anant configurant el seu univers
físic i sentimental. Persones i geografies que han deixat empremta en el poeta,
i constitueixen punts de referència de la seua trajectòria vital.

AUTOR

Jesús Massip Fonollosa (Roquetes, Tortosa, 1927) és arxiver, historiador, poeta i traductor. Doctor en Dret, va dirigir el Museu i Arxiu Històric de Tortosa del 1960 al 1992, on va realitzar una important tasca de catalogació publicada a Inventari de l’Arxiu Històric de Tortosa (1995). Va ser professor i director
de l’Escola d’Arts i Disseny de Tortosa (1971-1991), delegat del Patrimoni historicoartístic de la zona de l’Ebre (1960-1980), professor d’Història de l’Art i
d’Història del Dret a la UNED (1974-1983) i és acadèmic corresponent per
Tortosa de l’Acadèmia de Belles Arts Sant Jordi (Barcelona). El tema de la
seua tesi doctoral i columna vertebral de la seua recerca històrica ha estat
l’estudi del compendi jurídic conegut com a Costums de Tortosa, estudi cabdal
que publicà a La Gestació de les Costums de Tortosa (1984) i en va fer l’edició
crítica a la Fundació Noguera (1996). Va ser fundador, amb Gerard Vergés, de
la revista literària geminis que va dirigir durant els seus deu anys d’existència
(1952-1961). És autor de llibres de poesia, com, entre d’altres, Llibre d’hores
(1989) o Cendra vivent (2002), La terra encesa (2011), Bíbliques (2017). Ha
rebut premis i reconeixements com el Premi Jaume I d’Actuació Cívica de la
Fundació Lluís Carulla, el Premi Joan Martí i Miralles, atorgat pel Col·legi
d’Advocats de Tortosa i la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya.

Plaça de l’Ajuntament, 3 • 12580 Benicarló • www.onadaedicions.com • onada@onadaedicions.com

Xaman
24è Premi de Poesia Vila de Puçol

Antoni Gómez

DADES TÈCNIQUES

Autor	������������������� Antoni Gómez i Giménez
ISBN 	������������������� 978-84-18634-12-3
Extensió	��������������� 72 pàg.
Format 	���������������� 15 cm (ample) x 21 cm (alt) • Rústica amb solapes
Col·lecció	������������ Poesia, 70
Idioma 	���������������� Català
PVP 	��������������������� 13 €
Edita	��������������������� Onada Edicions

SINOPSI

Els versos escrits en el poemari Xaman ens retrotrauen a l’essència primordial de l’ésser humà, la seua relació amb la natura i amb altres éssers
humans. La nit ancestral, el misteri del foc, el do de la paraula i el so prenen un sentit de percussió sonora que s’endinsa en els ritmes primigenis.
(…) El poemari és un recorregut vital de l’existència humana al llarg del
temps. Els sons colpegen les ossades, expressen el fred, la calor del foc o
el misteri de la foscor de la cova. És també el vaivé del brunzit hipnòtic
que ens transporta a eixe altre món màgic: l’espai i el temps del xaman,
del trànsit que connectava homes i dones amb la natura, principi i fi de
la seua supervivència.
Del pròleg d’Ester Alba Pagán

AUTOR

Antoni Gómez (Sagunt, 1960) ha publicat els poemaris Laura (premi Senyoriu d’Ausiàs March, 1992),
La rebel·lió de l’heroi (1994), Sarajevo (premi Marià
Manent, 1996), Èpica per a infants (premi Ciutat
d’Elx, 2000) i El cant de l’heretge (2002). És autor del
llibre Santiago Bru i Vidal. Converses amb un intel·lectual dels anys cinquanta (2003), del recull de retrats
periodístics Testimonis que han fet un país (2005),
d’una recopilació de crítiques aparegudes en la
premsa diària i revistes literàries, com ara Eros és l’escriptura. La literatura
com a estimulant vital (2011), i de les obres en prosa El camí de les merles
(2009) i Maleïts entrepans (2015). També ha publicat un recull d’articles
periodístics, La vida precària. Cròniques d’un temps d’incertesa (2020). Amb
Xaman ha obtingut el premi Josep Maria Ribelles de Puçol.
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Cossos afeblits
23è Premi de Poesia Ciutat de Sagunt

Àngel Fabregat

DADES TÈCNIQUES

Autor	������������������� Àngel Fabregat i Morera
ISBN 	������������������� 978-84-18634-15-4
Extensió	��������������� 104 pàg.
Format 	���������������� 15 cm (ample) x 21 cm (alt) • Rústica amb solapes
Col·lecció	������������ Poesia, 71
Idioma 	���������������� Català
PVP 	��������������������� 13 €
Edita	��������������������� Onada Edicions

SINOPSI

L’any 2020 no ha estat un bon any per a una humanitat afectada per una
pandèmia i permanentment abocada a una crisi climàtica. Com diu un
vers del poemari, «Allò que menys t’esperes et venç». Cossos afeblits està
construït des del pensament que la manca de voluntat i consciència ens
debilita. No aprenem del passat perquè no volem recordar ni reparar. La
memòria ens porta més aviat a la venjança que al perdó. No hi ha bondat;
la por i la brutalitat se’ns presenten amb mil cares diferents: desallotjaments amb càrregues policials de famílies que viuen en la precarietat;
una justícia que no mereix confiança; un nen sirià bressat en una platja
turca per un onatge que ens posa en evidència. No tenim cura de l’altre,
ni de nosaltres mateixos ni del món.
En la poesia l’autor cerca refugi per intentar entendre, i també la calma per resistir. Malauradament, ens acostumem a tot, convertint-nos en
éssers indiferents.

AUTOR

Àngel Fabregat i Morera neix a Belianes, un poble
de l’Urgell d’uns cinc-cents habitants, divendres 13
d’agost de 1965. A divuit anys escriu el seu primer
relat i el presenta a un premi local, on obté el primer
guardó. L’any 1989, amb vint-i-tres, va guanyar el Premi
Sant Jordi per a Joves de l’Institut Català de Serveis de
la Joventut de la Generalitat Catalunya. L’any anterior
havia obtingut el Premi Gabriel Ferrater de l’Òmnium
Cultural del Baix Camp i el següent, el Premi Ateneu
Igualadí. És membre de l’AELC.
https://www.escriptors.cat/autors/fabregata
Twitter: @angelfabregat
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Motor de sang
16è Premi de Poesia Vila d’Almassora

Nati Soler

DADES TÈCNIQUES

Autora	������������������ Nati Soler Alcaide
ISBN 	������������������� 978-84-18634-11-6
Extensió	��������������� 72 pàg.
Format 	���������������� 15 cm (ample) x 21 cm (alt) • Rústica amb solapes
Col·lecció	������������ Poesia, 69
Idioma 	���������������� Català
PVP 	��������������������� 13 €
Edita	��������������������� Onada Edicions

SINOPSI

A pagès, dels animals de tir en deien motors de sang, perquè eren la força imprescindible per a fer la majoria de tasques. Motor de sang parla de
l’empenta descoberta dins nostre quan el pas del temps s’obstina a voler
fer-nos creure que hem acomplert la part més important i llarga del viatge personal.
Ens fa present l’energia que impulsa a practicar l’autèntica llibertat,
no els passatemps disfressats d’ella, ni la sacrificada voluntàriament o per
por, sinó aquella llibertat que només exercim amb prou valentia quan
arribem a la maduresa. El poemari mostra la força retrobada quan crèiem
que l’acabàvem, la lluita particular per a aconseguir l’objectiu al qual quasi havíem renunciat, manifestant-se en un temps en què ja no pensàvem
posseir un esperit reivindicatiu. S’adreça amb ironia a la mateixa autora
i a l’entorn i opina sobre l’escoltat i el viscut. Hi llegirem la reconciliació
amb nosaltres mateixos, el camí de l’autoestima i el valor de no claudicar
dels projectes vitals.

AUTORA

Nati Soler Alcaide (Llorenç del Penedès, 1959).
És modista i poeta, però també escriu teatre i narrativa. Entre els seus llibres trobem Les dents del
gat (Premi Vila de Martorell 2003), La casa amb set
butxaques (Premi Grandalla 2008), La lentitud del
ramat (Premi Màrius Torres 2014), Diuen… escrits
propers (Cossetània, 2016) o Cadells de gat (Ònix,
2020). Col·labora en premsa local i participa en
recitals. Alguns dels seus poemes han estat musicats per la compositora Carlota Baldrís. És membre del grup Art Polièdric.
Ha treballat amb l’expert en pedra seca Josep Vallès, amb la pintora M. Teresa
Baltasar i amb la fotògrafa Olga Pros Jané. Continua conreant projectes.
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Deix
Valer Gisbert
DADES TÈCNIQUES

Autor	������������������� Valer Gisbert Berbis
ISBN 	������������������� 978-84-17638-80-1
Extensió	��������������� 120 pàg.
Format 	���������������� 15 cm (ample) x 21 cm (alt) • Rústica amb solapes
Col·lecció	������������ Poesia, 65
Idioma 	���������������� Català
PVP 	��������������������� 15 €
Edita	��������������������� Onada Edicions

SINOPSI

Aquest recull de poemes és un tiberi de sensacions; un menú diari que
es divideix en quatre plats: entrants d’existència i del no-res, primers
plats de natura i memòria, uns segons on la fantasia abraça l’objectiu
dels somnis i unes postres d’estima i besos en carn. La paraula i l’esbós,
de la mà, conformen el bell viatge, un recorregut veraç a través dels
sentits més primaris i la simplicitat de l’ànima.
Deix és assaborir l’essència…
Deix és l’agredolça absència…
Deix és paladejar la faula i delectar-se amb el cos…
Deix és l’aliment silenciós, un festí de sensacions servides en safata
per oferir-vos la millor vianda del món: la de la pell i totes les seues
emocions.

AUTOR

Valer Gisbert Berbis (Aldover, 1978) és un escriptor, actor, dramaturg i director de teatre ebrenc.
Ha escrit les novel·les A passes comptades (XXXV
Premi Narrativa Ribera d’Ebre - Cossetània Edicions, 2018) i El vigilant d’horitzons (Aeditors, 2008), i
figura també en diferents antologies. Com a dramaturg i director de teatre, ha escrit i dirigit peces artístiques per al Litterarum, fira d’espectacles literaris
(Empremtes, Vestigis, La casa de la memòria…) i peces
de creació pròpia (Arrels, Numen, En un mur d’oliveres, FGL - Federico García
Lorca…). Com a actor, ha interpretat el paper de Hamlet de W. Shakespeare
o el del musicòleg i compositor Felip Pedrell, així com papers en musicals
diversos i publicitat.

Plaça de l’Ajuntament, 3 • 12580 Benicarló • www.onadaedicions.com • onada@onadaedicions.com

Crims. L’herència Hamlet
Manuel Molins

17è Premi de Teatre Ciutat de Sagunt

DADES TÈCNIQUES

Autor	������������������� Manuel Molins i Casaña
ISBN 	������������������� 978-84-18634-14-7
Extensió	��������������� 88 pàg.
Format 	���������������� 17 cm (ample) x 24 cm (alt) • Rústica amb solapes
Col·lecció	������������ Teatre, 14
Idioma 	���������������� Català
PVP 	��������������������� 13 €
Edita	��������������������� Onada Edicions

SINOPSI

De què serveixen les presons? Són centres de reinserció o de càstig? No expressen
també els conflictes i les diferències socials, on els més marginats són també els
més empresonats? És possible abolir les presons com defensava el filòsof Michel
Foucault o l’activista Angela Davis? No hi ha alternativa a la privació de llibertat?… Aquestes i altres qüestions són les que es plantegen a Crims (L’herència
Hamlet).
L’obra ens presenta la història de la danesa Birthe Larsen, empresonada i
criminal per accident. Birthe, però, ha sigut elegida per representar, amb els
companys de la presó, una obra desconeguda de la famosa autora Karen Blixen
(Memòries d’Àfrica). Una obra que, escrita durant l’ocupació nazi, tracta del regnat de Fortimbràs, l’hereu escollit pel príncep Hamlet per succeir-lo en el tron de
Dinamarca, i en la qual es presenta la figura de Judit Christensen que va matar el
vell tirà. D’aquesta manera, se’ns hi confronta a un joc de miralls i metaficcions
entre passat i actualitat, entre l’assassina mítica i la criminal empresonada per
acabar amb l’abusador de la filla de dotze anys. I per què una es considerada una
heroïna i l’altra rep la recusació social i la privació de llibertat?

AUTOR

Manuel Molins (Alfara del Patriarca) té una àmplia formació universitària i professional teatral com a professor, dramaturg i assagista. Membre del Pen Club,
de l’AELC, AVEET, AAT, CPQ i acadèmic de l’AAEE. També va ser professor de
Dramatúrgia de l’ESAD i d’altres escoles privades de teatre. Fundà el Grup 49 de
Teatre Independent, amb el qual va recórrer la geografia espanyola. Com a dramaturg ha estrenat un total de 50 obres tant en teatres oficials, com en privats,
independents, alternatius o d’aficionats. L’última estrena ha estat Poder i santedat.
S’han fet 19 lectures dramatitzades d’obres seues tant a València com a Barcelona
o París. Ha publicat 51 textos i també ha estat traduït al francés, l’anglés, l’italià
i l’eslové. Així mateix, ha fet diverses versions teatrals per a diferents companyies i ha publicat múltiples assajos de reflexió i investigació teatral. La Institució
Alfons el Magnànim ha publicat les seues Obres completes (3 volums) i ha rebut
30 premis, entre els quals el Premi Octubre de Teatre, el Premi de la Crítica o el
Premi d’Honor de les Arts Escèniques 2018.
La seua pàgina web és manuelmolins.cat.
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A casa. Diari gràfic del confinament
Goyo Rodríguez
DADES TÈCNIQUES

Autor	������������������� Goyo Rodríguez
ISBN 	������������������� 978-84-17638-88-7
Extensió	��������������� 72 pàg.
Format 	���������������� 15 cm (ample) x 21 cm (alt) • Tapa dura
Col·lecció	������������ Sèrie Gràfica
Idioma 	���������������� Català
PVP 	��������������������� 13,95 €
Edita	��������������������� Onada Edicions

SINOPSI

El 12 de març de 2020 Goyo Rodríguez publica una il·lustració. Un rostre
humà amb la boca tapada per una màscara en forma de casa. La casa és
el paradigma de totes les cases, aquelles en les quals ens tancaríem dos
dies després. La casa, la llar, es va convertir en l’únic lloc segur del món
i també des d’on miràvem un entorn que mai vam pensar que veuríem.

AUTOR

Goyo Rodríguez és il·lustrador i dissenyador gràfic
freelance. Ha col·laborat en unes 150 publicacions
amb les editorials més importants. En els seus treballs
destaca l’ús d’elements simbòlics i metàfores visuals
gràcies a l’habilitat per expressar idees complexes
amb els mínims elements. Amb Una casa diferent va
guanyar el I Premi Internacional d’Àlbum Infantil Il·
lustrat Ciutat de Benicarló.
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Casas. Diario gráfico del confinamiento
Goyo Rodríguez
DATOS TÉCNICOS

Autor	���������������� Goyo Rodríguez
ISBN 	���������������� 978-84-17638-89-4
Extensión 	��������� 72 pág.
Formato	������������ 15 cm (ancho) x 21 cm (alto) • Tapa dura
Colección	��������� Serie Gráfica
Idioma 	������������� Castellano
PVP 	������������������ 13,95 €
Edita	������������������ Onada Edicions

SINOPSIS

El 12 de marzo de 2020, Goyo Rodríguez publica una ilustración en sus
redes sociales. Un rostro humano con la boca tapada por una mascarilla
con forma de casa. Un rostro, un contorno, que puede corresponder a cualquier de nosotros, y una casa de líneas infantiles. Esa casa que dibuja un
niño por primera vez y que es el paradigma de todas las casas, esas en las
que nos encerraríamos dos días después.

AUTOR

Goyo Rodríguez es ilustrador y diseñador gráfico
freelance. Ha colaborado en unas 150 publicaciones
con las editoriales más importantes. En sus trabajos
destaca el uso de elementos simbólicos y metáforas
visuales gracias a la habilidad para expresar ideas
complejas con los mínimos elementos. Con Una casa
distinta ganó el I Premio Internacional de Álbum Infantil Ilustrado Ciutat de Benicarló.
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El mag de Montrose
I Premi de Narrativa Juvenil Ciutat de Benicarló

Josep Vicent Miralles

DADES TÈCNIQUES

Autor	������������������� Josep Vicent Miralles Piles
ISBN 	������������������� 978-84-18634-33-8
Extensió	��������������� 152 pàg.
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SINOPSI

El jove Donald Brecc viu en l’avorrida aldea de pescadors de Montrose,
Escòcia. La seua rutina transcorre entre el corral de casa i l’escola, fins que
es veu obligat a deixar-ho tot per a anar a viure al solitari far de Scurdie
Ness amb el seu oncle, el misteriós Templeton Swan. Junts descobriran
la màgia en un llibre d’encanteris i se’ls obrirà la porta a l’aventura més
increïble: alliberar la tripulació de la temible capitana irlandesa Grace
O’Malley. En companyia d’una perillosa colla de pirates, Donald i Templeton hauran de fer el camí de Maracaibo i esbrinar què va ocórrer tres-cents
anys abans. Els esperen motins i persecucions, combats, conjurs, proves de
valor i d’amistat… i, sobretot, la gran oportunitat per a demostrar al món,
i a ells mateixos, de quina pasta estan fets els verdaders mags.

AUTOR

Josep Vicent Miralles (Xàbia, la Marina Alta, 1979)
És periodista i escriptor. Ha publicat el llibre de receptes i històries La cuina de la Marina Alta, l’àlbum
infantil il·lustrat Bruna i el drac i una versió juvenil, també il·lustrada, de Tirant lo Blanch. És membre del consell de redacció de la revista Lletraferit
i copresenta el podcast setmanal de cultura Ferits
de Lletra. Ha escrit per a programes de la televisió
valenciana, tant d’humor com d’entreteniment.
També ha guanyat diversos premis literaris de relat
breu.
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Estrella de mar
Vicent Sanz Arnau
DADES TÈCNIQUES

Autor	������������������� Vicent Sanz Arnau
ISBN 	������������������� 978-84-18634-06-2
Extensió	��������������� 216 pàg.
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Edita	��������������������� Onada Edicions

SINOPSI

S’ha acabat el darrer curs d’ESO i l’Arnau està disposat a viure totes les
possibilitats de l’estiu encara que a casa les coses s’estiguin complicant.
Ell i els seus amics ho tenen tot organitzat per passar-s’ho de meravella
just quan arriben les festes. L’Arnau està fent molts descobriments, també
l’amor, però hi ha forces que arrosseguen tant o més, perquè són molt
difícils de controlar. La vida el portarà a lluitar contra les circumstàncies
per un tresor en forma d’estrella de mar i a descobrir que només la voluntat de sortir endavant i la sort et valen per a viure.
Descobertes, coneixences, nits d’estiu, festa i disbauxa xoquen amb
pors, distàncies, renúncies i violència en una història a cavall d’un món
que s’acaba i un altre de desconegut que espera al protagonista. I no vol
quedar-se sol per viure’l. L’acompanyes?

AUTOR

Vicent Sanz Arnau (Traiguera, 1966) és professor d’institut. Autor del
recull de contes Cròniques perdudes (1996), la novel·la Partida (2008), el
llibre de no-ficció La Font de la Salut (2011) i la novel·la Màxima discreció
(2015); també ha participat com a coautor en el llibre gastronòmic La cuina de Traiguera (2013) i en volums col·lectius d’autors ebrencs, d’entre els
quals destaquen Clio assassina (2013) i Assassins de l’Ebre (2019). Estrella de
mar és una incursió en la narrativa juvenil.
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Curial i Güelfa
Enyego d’Àvalos • Adaptació d’Alícia Sorlí i Georgina Samarra
DADES TÈCNIQUES

Autor	������������������� Enyego d’Àvalos
Adaptació	������������ Alícia Sorlí Esbrí i Georgina Samarra Gas
ISBN 	������������������� 978-84-18634-39-0
Extensió	��������������� 112 pàg.
Format 	���������������� 12 cm (ample) x 20 cm (alt) • Rústica
Col·lecció	������������ Imprescindibles, 7
Idioma 	���������������� Català
PVP 	��������������������� 11,90 €
Edita	��������������������� Onada Edicions

SINOPSI

Curial i Güelfa és una novel·la de mitjans del segle xv escrita per Enyego
d’Àvalos, com ha demostrat recentment Abel Soler. L’obra ens narra les
aventures del jove cavaller Curial, d’origen humil, i la seua ascensió social
a la cort del marqués de Montferrat. Güelfa, vídua i germana del marqués, s’enamora del donzell i, esdevenint la seua protectora, el sotmet a
proves que haurà de superar per tal de demostrar-li la seua fidelitat. La
poca experiència del cavaller es veurà compensada per la seua valentia i
habilitat en les armes, que el duran sempre a la victòria personal i a la
defensa de les causes justes fins al punt de lluitar al costat del rei Pere el
Gran o d’aconseguir el reconeixement de l’emperador alemany i del rei
de França. No obstant això, la relació amb totes les dones que apareixen
en la seua vida, que són les autèntiques protagonistes de la narració i qui
mouen els fils de la seua existència, li suposaran les temptacions que,
com a jovencell de bellesa extraordinària, haurà de véncer si vol guanyar
el favor de Güelfa.

AUTORES DE L’ADAPTACIÓ

Georgina Samarra Gas (l’Ametlla de Mar, Baix Ebre, 1964) i Alícia Sorlí
Esbrí (Càlig, Baix Maestrat, 1975), llicenciades en Filologia Catalana per
la Universitat de Barcelona i la Universitat de València, respectivament,
són professores de secundària de llengua catalana i literatura.
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L’Heroi
Santiago Rusiñol • Adaptació de Clàudia Serra
DADES TÈCNIQUES

Autor	������������������� Santiago Rusiñol i Prats
Adaptació	������������ Clàudia Serra Gómez
ISBN 	������������������� 978-84-17638-87-0
Extensió	��������������� 144 pàg.
Format 	���������������� 12 cm (ample) x 20 cm (alt) • Rústica
Col·lecció	������������ Imprescindibles, 6
Idioma 	���������������� Català
PVP 	��������������������� 12 €
Edita	��������������������� Onada Edicions

SINOPSI

Santiago Rusiñol (Barcelona, 1861 – Aranjuez, 1931) va ser un artista
polifacètic que va destacar sobretot en l’àmbit de la pintura i de la dramatúrgia. Per la seua gran productivitat, la seua personalitat carismàtica
i la seua influència en els altres autors del moment, prompte esdevingué
un dels líders del Modernisme. La seua obra dramàtica compta amb més
de seixanta títols, entre els quals destaquen: L’alegria que passa, Cigales i
formigues, L’Heroi o Els jocs florals de Canprosa, entre d’altres.
L’Heroi és una de les obres de teatre més crítiques i reeixides de la
literatura catalana. De temàtica antimilitarista, l’obra desmitifica la
guerra colonial a partir de la història d’un soldat que torna a casa tot
triomfant, després d’haver lluitat a Pampanga. Però aquest soldat es
mereix realment que el carreguen d’honors i corones de llorer?

AUTORA

Clàudia Serra (Alacant, 1996) és graduada en Filologia Catalana i
dramaturga. L’any 2014 va guanyar el Premi d’Escriptura de Creació de
la Universitat de València en la modalitat de teatre amb Zoôn Politikón,
i l’any següent amb Evast, obres que, posteriorment, foren representades
a la Sala Matilde Salvador de la Nau i publicades per la Universitat de
València. També ha fet de crítica literària en algunes revistes, com ara Afers
o Caràcters. Finalment, el 2019 va estrenar dues obres més: Els nous oradors
(una microficció), a la sala NunArt de Barcelona, i Esquerdes, a la Sala
Matilde Salvador.
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Terra baixa
Àngel Guimerà • Adaptació de Salvador Vendrell
DADES TÈCNIQUES

Autor	������������������� Àngel Guimerà i Jorge
Adaptació	������������ Salvador Vendrell Grau
ISBN 	������������������� 978-84-17638-71-9
Extensió	��������������� 136 pàg.
Format 	���������������� 12 cm (ample) x 20 cm (alt) • Rústica
Col·lecció	������������ Imprescindibles, 5
Idioma 	���������������� Català
PVP 	��������������������� 12 €
Edita	��������������������� Onada Edicions

SINOPSI

Àngel Guimerà va ser una de les figures més importants de la Renaixença de finals del segle xix. Amb ell el teatre català va aconseguir el punt
més àlgid, de màxim esplendor, de la mateixa manera que el va aconseguir Narcís Oller en la narrativa i Jacint Verdaguer en la poesia, tot dins
un procés que s’ha concebut com un programa de modernització de la
literatura catalana al llarg del segle.
Quan Guimerà va escriure Terra baixa ja tenia construït el seu món
literari personal, però serà aquest text el que es convertirà en el seu més
“clàssic” i més “mític”. “Clàssic”, perquè els seus personatges, com els de la
tragèdia clàssica, són pures forces passionals sobre els quals actua un atzar,
un destí, inexorable i despietat. I perquè a Terra baixa Guimerà va tractar
els temes i les preocupacions de la literatura universal. És per això que no
ha parat mai de representar-se i se n’han fet adaptacions al cinema.

AUTOR

Salvador Vendrell (Fortaleny, 1958) és escriptor i ha sigut professor a
l’Institut Joan Fuster de Sueca. Ha guanyat el Premi de Narrativa Ciutat
de Sagunt 2013 amb la novel·la Quan truquen de matinada (2014). És
llicenciat en Geografia i Història per la Universitat de València, però ha
exercit la seua professió de professor de valencià. S’ha dedicat molt de
temps a l’estudi de la llengua i la literatura i ha publicat abundant material
didàctic per a l’ensenyament. Ha fet nombroses adaptacions dels nostres
clàssics, com ara, Curial i Güelfa, Espill, Joan Fuster per a joves, Tirant lo blanc
per a infants…
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Té con ciencia
V Premio Internacional de Divulgación Científica Ciutat de Benicarló
DATOS TÉCNICOS

Autora	������������������ Amira Fernández Ramos
ISBN 	������������������� 978-84-18634-01-7
Extensión 	������������ 192 pàg.
Formato	��������������� 14,8 cm (ample) x 21 cm (alt) • Rústica con solapas
Colección	������������ La Nau, série Minor, 22
Idioma 	���������������� Castellano
PVP 	��������������������� 16,90 €
Edita	��������������������� Onada Edicions

SINOPSIS

La ciencia es un terreno abrupto, tanto laboral como emocionalmente. Té con
ciencia trata los temas vividos por una científica precaria en sus diferentes etapas
y rachas, contando experiencias propias salpicadas de mensajes continuos que nos
harán cuestionar, en todo momento, qué estamos haciendo realmente con nuestro planeta. ¿Las bacterias influyen en nuestra felicidad? ¿Los microplásticos que
ingerimos tendrán alguna consecuencia genética? ¿La disponibilidad exagerada
nos está haciendo cada vez más individuales y ajenos a lo que ocurre a nuestro
alrededor? ¿Es la ciencia la mala, o sencillamente es la víctima de los intereses
económicos y políticos que mueven la codicia en nuestro planeta? ¿Ha sido la
pandemia actual el primer aviso para hacernos cambiar?
Con esta filosofía y este modo de cuestionarse cualquier aspecto de la vida,
Amira Fernández llama a la puerta de nuestras conciencias para hacernos reflexionar, desde su escritorio, con un té como acompañante y la cabeza llena de
preguntas que quiere compartir con todos sus lectores.

AUTORA

Me llamo Amira Fernández. Soy una biotecnóloga de veintiocho años y he movido el culo por muchos sitios. Mis experiencias en distintos laboratorios de diferentes ciudades
han dado cuerda a un motor que, a día de hoy, no puedo
parar: querer divulgar. He colaborado como investigadora
en la caracterización molecular de un virus que infecta hongos y los debilita; he buscado nuevos agentes terapéuticos
para pacientes de osteosarcoma resistentes a fármacos de
quimioterapia; he diseñado micropartículas cubiertas de antimicrobianos naturales para tratar enfermedades del tracto gastrointestinal; he
trabajado en el departamento de producción fabricando fármacos biológicos, y,
actualmente, trabajo en el Departamento de Diagnóstico de la Covid.
Además, siempre he sentido vocación por las letras, las historias y la buena
información. Lo que empezó siendo un juego como bloguera, terminó convirtiéndose en una autobiografía científica sobre mi vida, los temas que más me
interesan y reflexiones sobre nuestra salud, nuestra felicidad y nuestra actitud
con el planeta.
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L’aventura de Berta a Nanoland
IV Premi Internacional de Divulgació Científica Ciutat de Benicarló
DADES TÈCNIQUES

Autor	������������������� Jordi Díaz Marcos
ISBN 	������������������� 978-84-17638-60-3
Extensió	��������������� 192 pàg.
Format 	���������������� 14,8 cm (ample) x 21 cm (alt) • Rústica amb solapes
Col·lecció	������������ La Nau, sèrie Minor, 19
Idioma 	���������������� Català
PVP 	��������������������� 16,90 €
Edita	��������������������� Onada Edicions

SINOPSI

Imagina’t poder compartir temps i ciència amb algunes de les científiques més importants de la història, com Lise Meitner, Rosalind Franklin,
Rita Levi-Montalcini, Marie Curie, Jane Goodall o Mildred Dresselhaus.
Imagina’t que et parlen de la història de l’àtom, de nanotecnologia i nanomedicina, de l’ADN i de desenes de temes científics fascinants. Imagina’t
que els principals científics de la història de la nanotecnologia t’acompanyen en un recorregut pels secrets del nanomon. Imagina’t que poguesses
encongir el teu cos mil milions de vegades! Imagina’t un món reduït, un
món tan minúscul, on els àtoms i les molècules són els protagonistes i on
tu tens pràcticament la seua mida. Imagina’t que existeix una tecnologia
cridada a revolucionar el present i el futur a partir de la manipulació
d’àtoms i molècules. Una tecnologia que et permet construir tota mena
de materials increïbles amb propietats fantàstiques.
Ara deixa d’imaginar i acompanya Berta en un viatge fantàstic cap a
Nanoland, on coneixeràs el nanomon, el món de la milmilionèsima part
d’un metre.

AUTOR

Jordi Díaz Marcos (Barcelona, 1975) és llicenciat i doctor en Química, màster en Biotecnologia Molecular, enginyer de Materials i postgrau de Comunicació Científica. Treballa com a investigador i microscopista a la Universitat de Barcelona (CCiTUB/IN2UB). Ha ideat els grups de divulgació de
les nanotecnologies NanoDivulga UB i EspaiNano. Forma part de la junta
de l’Associació Catalana de Comunicació científica. També ha creat els projectes d’educació NanoEduca (premi Nacional de comunicació científica),
NanoInventum, i el festival divulgatiu de les nanotecnologies, 10alamenos9.
Ha publicat més de trenta articles científics, capítols de llibre i dos llibres
divulgatius per a RBA i National Geographic sobre nanotecnologia i nous
materials. L’any 2019 va guanyar el premi Inspiraciència per votació popular.
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De Warhol a @yodominguez
Mirar l’art i veure el món

Pilar Alfonso Escuder

DADES TÈCNIQUES

Autora	������������������ Pilar Alfonso Escuder
ISBN 	������������������� 978-84-17638-86-3
Extensió	��������������� 208 pàg.
Format 	���������������� 14,8 cm (ample) x 21 cm (alt) • Rústica amb solapes
Col·lecció	������������ La Nau, sèrie Minor, 20
Idioma 	���������������� Català
PVP 	��������������������� 14,95 €
Edita	��������������������� Onada Edicions
SINOPSI

Assegurava Richard Hamilton que no s’entén res en un quadre aïllat.
“Només quan les coses s’ajunten i es relacionen com a seqüències d’idees,
comencen a adquirir sentit.”
La llarga quimera de pensar que l’art ens pot ajudar a entendre el món.
Andy Warhol i aquelles llaunes de la sopa Campbell. L’esmentat Hamilton i la seua torradora de pa amb disseny alemany.
L’obstinada quimera de pensar que l’art pot transformar el món. L’antimilitarisme de l’Equip Crònica. La reivindicació feminista d’Isabel Oliver
i d’Eulàlia Grau. Les vidrieres virolades de Chus García-Fraile. El Banksy
més subversiu i el més integrat. Les interactives ampolles de detergent
que col·lecciona l’altra Eulàlia, Valldosera. Les vanitas de la societat de
consum en les miniatures de Gurt Swanenberg. La vigilància activa dels
estereotips i dels tòpics publicitaris de Yolanda Domínguez.
Mirar l’art i voler entendre el món. Mirar l’art i desitjar que puga transformar la vida. Les nostres vides.
AUTORA

Pilar Alfonso Escuder. Quan tot açò de publicar llibres va començar no sospitava, ni de lluny, que acabaria sent l’autora d’una trilogia sobre les marques en la
societat contemporània.
El primer fou Les marques ONGD. Del relat de la
culpa al relat del consum i la redempció (2016). Era i
serà sempre un llibre acadèmic. El segon es va titular
(Tot) el que encara no saps sobre les marques (2016).
Parlava dels relats i dels contrarelats de marca. El va
publicar Onada en aquesta mateixa col·lecció.
De Warhol a @yodominguez. Mirar l’art i veure el món (2020) tanca la
trilogia. Em pareix molt diferent als dos anteriors, i me n’alegro. No té
massa sentit tornar a fer el que ja has fet, veritat? La intenció no era cap
altra que mirar el món a través de l’art. O és a l’inrevés?
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Ni falda ni pantalons, jo
Teresa Hidalgo
DADES TÈCNIQUES

Autora	������������������ Teresa Hidalgo Cebolla
ISBN 	������������������� 978-84-17638-47-4
Extensió	��������������� 240 pàg.
Format 	���������������� 15 cm (ample) x 21 cm (alt) • Rústica amb solapes
Col·lecció	������������ La Nau, sèrie minor, 15
Idioma 	���������������� Català
PVP 	��������������������� 14,90 €
Edita	��������������������� Onada Edicions

SINOPSI

Aquesta guia naix per a reivindicar l’educació en valors LGTBI a les escoles i
a la resta d’institucions socials. Defensa la diversitat sexual i de gènere. Té dos
propòsits bàsics: desmuntar prejudicis i contribuir a normalitzar i valorar aquesta
diversitat humana. A través de diversos arguments basats en estadístiques, notícies,
estudis elaborats i testimonis reals es pretén demostrar que l’homosexualitat i
la pederàstia no tenen cap relació directa; la segona no és conseqüència de la
primera. El principal tret de les persones pederastes és la malaltia o la maldat,
no l’homosexualitat. Tampoc la prostitució i la transsexualitat femenina estan
relacionades de manera natural, sinó que la primera es desencadena arran de
l’estigma social que pateixen les dones trans expulsades del mercat laboral.
Les escoles han de ser lliures de LGTBIfòbia i d’assetjament. Hi ha xiquets
amb vagina i xiquetes amb penis i aquesta realitat s’ha d’acceptar i normalitzar.
La LGTBIfòbia es desenvolupa en un ambient de caire masclista i patriarcal. Per
això és hora de canviar de mentalitat i de manera d’educar, perquè ni els xiquets
naixen amb pantalons ni les xiquetes amb falda. La violència de gènere és una
xacra que la nostra societat arrossega des que s’imposà la raó de la força que
impedeix que brille la força de la raó, i aquesta situació s’ha de revertir, com?
Parlant del problema als instituts, explicant la realitat a través de casos pràctics,
condemnant la prostitució com una vulneració dels drets humans més bàsics,
reprovant la discriminació de les persones LGTBI com una agressió a la seua
dignitat, denunciant el masclisme i la violència en la pornografia, propulsant
l’interès i la preocupació per les malalties de transmissió sexual, denunciant una
societat que permet els abusos infantils mentre mira cap a un altre costat.

AUTORA

Teresa Hidalgo i Cebolla naix el 1969 a la Ribera Baixa
(País Valencià). Professora de Secundària, és la creadora i
impulsora de l’espai Olimpíades de Filosofia i de Filosofia
Ètica dels instituts de les Terres de l’Ebre. Especialitzada
en Integració Social, ha creat i cofundat l’associació FellipeMonmi (Feministes Llibertàries per un Món Millor),
que té com a objectiu la defensa dels drets humans, en
general, i, en particular, la lluita per l’abolició de la prostitució i la normalització de la diversitat sexual i de gènere.
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Menjars i memòries del gust
IV Premi Internacional de Llibre Gastronòmic Ciutat de Benicarló
DADES TÈCNIQUES

Autor	������������������� Jaume Fàbrega i Colom
ISBN 	������������������� 978-84-17638-61-0
Extensió	��������������� 256 pàg.
Format 	���������������� 14,8 cm (ample) x 21 cm (alt) • Rústica amb solapes
Col·lecció	������������ La Nau, sèrie Minor, 18
Idioma 	���������������� Català
PVP 	��������������������� 20 €
Edita	��������������������� Onada Edicions

SINOPSI

Certament, s’han escrit llibres excel·lents sobre la cuina del País Valencià. Com és lògic, són obres escrites des de dins. En aquestes reflexions
pretenem, amb una visió feta des de fora —això sí, amb passió, reflexió
i estima—, retornar als elements bàsics de l’alimentació i la cuina dels
valencians, tant a través dels productes com dels plats i la seva història,
passant per les característiques culturals, antropològiques i, fins i tot, lingüístiques. Per tant, ens inserim dins la tònica d’una cuina sostenible,
arrelada a la terra, als seus productes i a la seva història. Bàsicament, la
cuina de les dones, dels llauradors i dels pescadors.
És per això que hem estructurat el llibre en tres grans apartats, que, a
parer nostre, són la base de l’alimentació dels valencians: “Les verdures i
els llegums”, “L’arròs i els cereals” i “El peix i la carn”.
Ho hem intentat fer, a més, des d’una visió no estrictament localista
—que sovint és allò que s’acostuma a fer en qualsevol publicació sobre
cuina local—, sinó tenint en compte les cuines del món —de les més
pròximes a les més llunyanes—, els viatges i les experiències.

AUTOR

Jaume Fàbrega (Vilavenut, Pla de l’Estany, Catalunya, 1948) és historiador,
escriptor, periodista i consultor gastronòmic. Ha estat professor d’Història
de l’art contemporani i de Teoria i tècniques de l’art a la Universitat de Girona i professor d’Enogastronomia de l’Escola Universitària de Turisme i
Direcció Hotelera de la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha publicat
més de setanta llibres, amb quatre enciclopèdies considerades obres de referència, algunes de caire històrico-gastronòmic, monogràfiques sobre la
cuina del peix, els menuts, el porc i els embotits, la cuina valenciana, balear,
sobre Dalí, Josep Pla, etc. Compta amb diversos assaigs, premiats a Andorra,
Tarragona, Xàtiva, Benicarló… La seva gran enciclopèdia, La cuina catalana,
és l’obra de referència de cuiners com Joan Roca, Ferran Adrià, Carme Ruscalleda, Nandu Jubany o Fermí Puig, que han lloat la seva aportació.
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Cuina a bord
V Premi int. de Llibre de Cuina, Salut i Sostenibilitat Ciutat de Benicarló
DADES TÈCNIQUES

Autor	������������������� Vicente Ruiz García
ISBN 	������������������� 978-84-18634-36-9
Extensió	��������������� 120 pàg.
Format 	���������������� 21 cm (ample) x 21 cm (alt) • Tapa dura
Col·lecció	������������ La Teca, 18
Idioma 	���������������� Català
PVP 	��������������������� 24,90 €
Edita	��������������������� Onada Edicions

SINOPSI

Al segle xviii l’alimentació a bord en les llargues travessies marítimes va constituir un dels majors desafiaments als quals es van enfrontar els mariners de
tota una època, que van suportar una dieta monòtona basada en aliments
peribles conservats de forma rudimentària. No obstant això, si observem amb
deteniment els queviures que s’embarcaven, a més dels habituals salaons, descobrim productes frescos i de temporada, animals vius per consumir durant
la travessia i conserves de carn, peix i verdures en oli i escabetx. L’ús de cítrics, cereals, hortalisses i llegums, amb l’oli d’oliva com a greix principal;
el consum de peix fresc capturat en la travessia, o l’ús de l’all, la ceba o el
pimentó roig, van convertir almenys els vaixells de l’Armada espanyola i els
mercants de la Carrera d’Índies en precedents i paradigmes de la cuina sostenible i la dieta mediterrània.
Aquest llibre inclou receptes i explica les característiques de la cuina a
bord en l’època dels grans velers, les seues singularitats i els seus problemes.
En aquest sentit, relata la gesta que va suposar alimentar els navegants i preservar-ne la salut durant les travessies marítimes de l’anomenat Segle de les
Llums. Analitza per primera vegada, més enllà de les adversitats i mancances
que va mostrar aquest tipus d’alimentació, la seua estreta relació amb la dieta
mediterrània i la cuina sostenible.
AUTOR

Vicente Ruiz García (Úbeda, 1973) és doctor en Història,
professor d’institut i de la UNED. Assessor de la Càtedra
d’Història i Patrimoni Naval, ha publicat mitja dotzena de
llibres d’història marítima dels segles xviii i xix. La seua
trajectòria ha estat reconeguda amb els premis Nuestra
América, l’Internacional Ciutat de Benicarló, l’Internacional García-Diego d’història de la tecnologia, el d’Investigación Cronista Cazabán, el Juan Antonio Cebrián de divulgació històrica, el d’Ensayo Pablo de Olavide y el Espíritu de la Ilustración,
l’Iberoamericano del Mar Cortes de Cádiz, el d’Investigación Historiador Jesús
de Haro o l’Internacional de Investigación Histórica Fundación Foro Jovellanos del Principado de Asturias, entre altres guardons.
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Cocina a bordo
V Premio int. de Libro de Cocina, Salud y Sostenibilidad Ciutat de Benicarló
DATOS TÉCNICOS

Autor	������������������� Vicente Ruiz García
ISBN 	������������������� 978-84-17638-98-6
Extensión 	������������ 120 pág.
Formato	��������������� 21 cm (ancho) x 21 cm (alto) • Tapa dura
Colección	������������ La Manduca, 3
Idioma 	���������������� Castellano
PVP 	��������������������� 24,90 €
Edita	��������������������� Onada Edicions

SINOPSIS

En el siglo xviii la alimentación a bordo en las largas travesías marítimas
constituyó uno de los mayores desafíos a los que se enfrentaron los marinos
de toda una época, que soportaron una dieta monótona basada en alimentos
perecederos conservados de forma rudimentaria. Sin embargo, si observamos
con detenimiento los víveres embarcados, además de los habituales salazones,
descubrimos productos frescos y de temporada, animales vivos para consumir en la travesía y conservas de carne, pescado y verduras en aceite y escabeche. El empleo de cítricos, cereales, hortalizas y legumbres, con el aceite
de oliva como grasa principal; el consumo de pescado fresco capturado en la
travesía, o el empleo del ajo, la cebolla o el pimentón, convirtieron al menos
a los buques de la Armada española y a los mercantes de la Carrera de Indias
en precedentes y paradigmas de la cocina sostenible y la dieta mediterránea.
Este libro incluye recetas y explica las características de la cocina a bordo
en la época de los grandes veleros, sus singularidades y problemas, y relata la
gesta que supuso dar de comer a los navegantes y preservar su salud durante
las travesías marítimas del llamado Siglo de las Luces. Analiza por primera
vez, más allá de las adversidades y carencias que mostró este tipo de alimentación, su estrecha relación con la dieta mediterránea y la cocina sostenible.

AUTOR

Vicente Ruiz García (Úbeda, 1973) es doctor en Historia, profesor de instituto y de la UNED. Asesor de la Cátedra de Historia y Patrimonio Naval, ha publicado media
docena de libros de historia marítima de los siglos xviii
y xix. Su trayectoria ha sido reconocida con los premios
Nuestra América, el Internacional Ciudad de Benicarló, el
Internacional García-Diego de historia de la tecnología, el
de Investigación Cronista Cazabán, el Juan Antonio Cebrián de divulgación histórica, el de Ensayo Pablo de Olavide y el Espíritu de
la Ilustración, el Iberoamericano del Mar Cortes de Cádiz, el de Investigación
Historiador Jesús de Haro o el Internacional de Investigación Histórica Fundación Foro Jovellanos del Principado de Asturias, entre otros galardones.
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Olivos Milenarios,
identidad del Territorio Sénia
DATOS TÉCNICOS

Autor	������������������� Mancomunitat Taula del Sénia
ISBN 	������������������� 978-84-17638-07-8
Extensión 	������������ 156 pág.
Formato	��������������� 23 cm (ancho) x 22 cm (alto) • Tapa dura
Colección	������������ Biblioteca Taula del Sénia, 8
Idioma 	���������������� Castellano y catalán
PVP 	��������������������� 25 €
Edita	��������������������� Onada Edicions

SINOPSIS

El sistema Olivos Milenarios del Territorio Sénia (España) es uno de
los primeros sitios designados por la FAO como patrimonio de la agricultura en Europa. Alrededor del mundo, existen en total 57 sitios en
21 países, la mayoría de ellos en Asia.
La FAO y en general todas las Naciones Unidas trabajamos bajo el lema
“Que nadie se quede atrás”. Ese eslogan también es el alma del compromiso de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que busca que
todas las personas en todos los países se beneficien del desarrollo socioeconómico y logren la plena realización de los derechos humanos.
Deben constituirse más sitios SIPAM como el de los Olivos Milenarios,
ya que allí se realiza conservación dinámica. La población local cuida
y se beneficia del manejo sostenible de los olivares, consiguiendo mantener la cultura y gastronomía local, alrededor de un sistema agrícola
respetuoso del ambiente que lo rodea. Otra característica de los sitios
SIPAM es la participación plena de la comunidad, del gobierno municipal, de las asociaciones sin fines de lucro y de miles de individuos que
viven en o viven del espacio declarado patrimonio agrícola.
Felicito a la Mancomunidad Taula del Sénia por este reconocimiento y
les auguro un desarrollo exitoso del proyecto aprobado.
René Castro-Salazar
Subdirector General de Clima, Biodiversidad, Tierras y Agua (FAO)
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Terres de l’Ebre. El paisatge humà
Quim Giró
DADES TÈCNIQUES

Autor	������������������� Quim Giró Fàbrega
ISBN 	������������������� 978-84-17638-41-2
Extensió	��������������� 96 pàg.
Format 	���������������� 29 cm (ample) x 29 cm (alt) • Tapa dura
Col·lecció	������������ Mirades, 4
Idioma 	���������������� Català
PVP 	��������������������� 29,90 €
Edita	��������������������� Onada Edicions

SINOPSI

Quim Giró recrea en fotografies en blanc i negre l’explosió dels colors. Ho fa per
donar-li tota la transcendència que mereix la lleugeresa. Com si la lleugeresa no
fos allò senzill, sinó la complexitat a la qual s’arriba després d’un recorregut. I a
les Terres de l’Ebre aquesta lleugeresa és pura precisament perquè no té l’arrogància de pensar-se important. Així, aquest fotògraf ha decidit obviar el color per
no morir d’excés. Deixar la natura sense els seus colors fixa aquest àlbum en la
permanència documental, com si, en aquest cas, no fos important el patrimoni
o el paisatge, sinó només la figura humana que li atorga virtut. Com si l’escenari
sense animació no tingués valor.

AUTOR

Quim Giró Fàbrega (Borrassà, Alt Empordà, 1968). Va estudiar a Barcelona disseny gràfic a l’Escola de la Llotja i fotografia a l’Escola Industrial. Ha treballat
com a operador de càmera i realitzador a Canal Nord TV. Ha compaginat la seua
tasca com a fotoperiodista al setmanari Hora Nova (Figueres) amb reportatges
fotogràfics per a La Vanguardia, Interviú, Revista de Girona, entre d’altres. És
autor dels llibres de fotografia L’Empordà íntim, Batecs visuals, Living&Working
in Empuriabrava. Ha participat en diverses exposicions tant individuals com
col·lectives arreu de Catalunya i les seues imatges han estat protagonistes del
projecte internacional Inside Out, emmarcat dins la iniciativa Mos Mirem, a
Lo Pati - Centre d’Art Terres de l’Ebre, amb seu a Amposta. Ha estat guanyador
del I Premi Joves Fotògrafs de les Comarques Gironines, promogut per Inspai
(Diputació de Girona), i guardonat amb el primer premi Fotomet, organitzat per
TV3. Actualment, es dedica exclusivament a diversos projectes fotogràfics dins
del món editorial.
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Peñíscola, 1961 • El año de El Cid
Carlos Ganzenmüller

Fotografías inéditas
DATOS TÉCNICOS

Autor	������������������� Carlos Ganzenmüller Hinrichs
ISBN 	������������������� 978-84-18634-05-5
Extensión 	������������ 60 pág.
Formato	��������������� 29 cm (ancho) x 29 cm (alto) • Tapa dura
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Edita	��������������������� Onada Edicions

SINOPSIS

El sentido de composición de Mann, su uso del espacio, sus elegantes movimientos de cámara, devuelven a la vida un antiguo tapiz, donde la transformación de
un simple hombre en leyenda se convierte casi en una experiencia mística. El
Cid es, sin duda, una de las películas épicas más grande jamás filmada.
Anthony Mann’s sense of composition, his use of space, and his graceful camera movements bring to life an ancient tapestry where the transformation of an ordinary man
into a legend becomes an almost mystical experience. El Cid is, without a doubt, one of
the greatest epic films ever made.
Martin Scorsese, 1993
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La Batllia de Miravet (segles xvii i xviii)
Demografia, societat i economia

Josep Cañabate

DADES TÈCNIQUES

Autor	������������������� Josep Cañabate Fortuño
ISBN 	������������������� 978-84-18634-08-6
Extensió	��������������� 464 pàg.
Format 	���������������� 15 cm (ample) x 21 cm (alt) • Rústica amb solapes
Col·lecció	������������ La Barcella Minor, 07
Idioma 	���������������� Català
PVP 	��������������������� 22 €
Edita	��������������������� Onada Edicions

SINOPSI

La Batllia de Miravet era un senyoriu de l’Orde de l’Hospital situat al sud de
Catalunya que controlava un ampli espai des del riu Ebre fins a la frontera amb
l’Aragó. Va ser una zona estratègica i d’importants transformacions al llarg dels
segles xvii i xviii. A través del buidat de fonts parroquials i la seva anàlisi s’ha
establert l’evolució demogràfica d’aquest espai, mai estudiat des d’aquest format.
L’estudi socioeconòmic s’ha centrat en les fonts procedents de l’Orde, per mostrar l’evolució de les rendes senyorials, les formes de propietat i l’evolució de la
producció. La Batllia va seguir les tendències generals dels segles xvii i xviii, amb
un 1600 inestable, marcat per l’expulsió dels moriscos i els efectes de les guerres
dels Segadors i de Successió, que van trencar els moments de recuperació. El
segle xviii seria un període de clara expansió, especialment a partir de 1750. La
població va augmentar de manera continuada, generant un dels creixements
més importants de Catalunya. L’evolució econòmica també va viure un desenvolupament a l’alça de l’agricultura, la ramaderia i la producció. Fets que van
generar un augment de la renda senyorial, una expansió dels espais de cultiu i un
creixement dels nuclis urbans. Agents externs ho van aprofitar per monopolitzar
part del benefici a través d’arrendaments. Una situació general que les guerres
napoleòniques van fragmentar a inicis del segle xix marcant la fi del règim senyorial.

AUTOR

Josep Cañabate Fortuño (Miravet, 1989). És doctor en
Història per la Universitat de Barcelona. Ha publicat diversos articles científics al voltant de la demografia, la
història agrària i la societat de la Batllia de Miravet en
època moderna. Actualment, s’està obrint a altres camps
com l’estudi del bandolerisme. En l’àmbit professional
es dedica al sector turístic de Miravet i el seu castell. Està
vinculat a nombroses activitats culturals i turístiques de
la Ribera d’Ebre i la Terra Alta.

Plaça de l’Ajuntament, 3 • 12580 Benicarló • www.onadaedicions.com • onada@onadaedicions.com

Los consulados en Vinaròs y Benicarló (1740-1940)
Miquel A. Baila Pallarés
DATOS TÉCNICOS

Autor	������������������� Miquel Àngel Baila Pallarés
ISBN 	������������������� 978-84-17638-75-7
Extensión 	������������ 224 pàg.
Formato	��������������� 17 cm (ancho) x 24 cm (alto) • Rústica con solapas
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Idioma 	���������������� Castellano
PVP 	��������������������� 18 €
Edita	��������������������� Onada Edicions

SINOPSIS

Desde mediados del siglo xviii y durante un par de centurias en Vinaròs y Benicarló hubo representaciones consulares de diversos países europeos y americanos que mostraron el dinamismo de su economía comercial, basada sobre todo
en la exportación de vino. Casi todos los cónsules que estuvieron activos en el
litoral del Maestrat fueron comerciantes, muchos de ellos extranjeros.
Las dos últimas décadas del siglo xviii fue un período con un crecimiento significativo del número de legaciones por el dinamismo de la economía comercial
de este territorio y la consolidación de su proceso de internacionalización. Hacia
el final de aquella centuria en Vinaròs y Benicarló había representación de once
países: Francia, Gran Bretaña, Malta, Nápoles y Sicilia, Toscana, Portugal, República Bátava, Estados Unidos, Ragusa, Suecia y Dinamarca y Noruega.
Las guerras napoleónicas interrumpieron las relaciones comerciales, pero a
partir de la década de 1820 se fueron recuperando con la puesta en marcha del
nuevo régimen capitalista liberal. De esta forma, hacia el año 1890 persistían
once países europeos y americanos con oficina consular: Francia, Gran Bretaña,
Italia, Portugal, Países Bajos, Dinamarca, Austria-Hungría, Alemania, Uruguay,
Argentina y Venezuela.
La crisis vinícola en este litoral del Maestrat, de carácter coyuntural desde la
última década del siglo xix, y ya estructural en el primer decenio del xx, fue la
que provocó la paulatina clausura de estas legaciones. Así, en el año 1935 sólo
quedaban las representaciones consulares de Francia e Italia, y las de los Países
Bajos, la República Dominicana y Paraguay (las tres honorarias).
Por fin, la Guerra Civil de 1936 acabó prácticamente con todo ello. Así, desaparecía en Vinaròs y Benicarló un elemento expresivo de la importancia comercial histórica de ambas poblaciones y de la propia internacionalización de su
economía.

AUTOR

Miquel A. Baila Pallarés (Vinaròs, 1957) Profesor del Departament de Geografia de la Universitat de València. Ha publicado: Desenvolupament urbà a
Vinaròs (1990), Canvi demogràfic i econòmic al municipi de Tortosa (1860-1991)
(1995), Los conventos de Vinaròs: fundaciones, conflictos y frustraciones (2012) y
Los proyectos de ferrocarriles hasta el Puerto de Vinaròs (1863-1935) (2017).
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En els confins d’al-Andalus
Territori i poblament durant la formació d’una societat
islàmica a les Terres de l’Ebre i el Maestrat

Joan Negre Pérez

DADES TÈCNIQUES

Autor	������������������� Joan Negre Pérez
ISBN 	������������������� 978-84-17050-92-4
Extensió	��������������� 480 pàg.
Format 	���������������� 17 cm (ample) x 24 cm (alt) • Rústica amb solapes
Col·lecció	������������ La Barcella, 32
Idioma 	���������������� Català
PVP 	��������������������� 24,95 €
Edita	��������������������� Onada Edicions

SINOPSI

Aquest llibre pretén posar a l’abast de tothom els resultats de les investigacions
dutes a terme a les Terres de l’Ebre i el Maestrat durant els darrers deu anys entorn de la formació d’una societat islàmica en aquest territori durant l’edat mitjana. El text es nodreix, principalment, dels treballs arqueològics realitzats, tant
de prospecció com d’excavació, però també d’un buidatge exhaustiu i sistemàtic
de totes les fonts àrabs i llatines a la nostra disposició. Per una qüestió de pragmatisme, hem circumscrit l’àmbit d’estudi a dos aspectes clau d’aquest procés:
les transformacions en l’organització territorial de Tortosa entre l’antiguitat i
l’edat mitjana, i les diferents formes en què la societat va adaptar les seues estratègies de poblament a aquests canvis. Estructurada de forma cronològica, aquesta monografia aborda problemàtiques transversals en tots els períodes analitzats,
com la imposició d’un sistema fiscal eficient i els diferents mecanismes en què
els poders locals o estatals es van assegurar les percepcions dels tributs, el paper
protagonista de la ciutat en l’organització administrativa del seu territori, o la
manera com la distribució de l’hàbitat i dels espais agraris que hi estan vinculats
ens pot ajudar a entendre la naturalesa d’aquesta societat.

AUTOR

Joan Negre Pérez (Gandia, 1984) és doctor per la Universitat Autònoma de
Barcelona, especialitzat en Història i Arqueologia del món islàmic medieval. Ha
format part del personal docent i investigador de l’Àrea d’Història Medieval
d’aquesta universitat i ha treballat com a investigador contractat al Laboratorio
de Arqueología del Centro Austral de Investigaciones Científicas (Terra del Foc,
l’Argentina), a més de comptar amb una estada de recerca de llarga duració a la
Università degli Studi de Siena. L’any 2013 es va doctorar amb una tesi sobre les
transformacions en l’organització territorial i les formes de poblament medievals a les Terres de l’Ebre i el Maestrat, treball del qual deriva el present volum.
Bona mostra d’aquesta trajectòria són les nombroses publicacions, d’àmbit nacional i internacional, en què tracta qüestions com les formes de poblament, la
construcció del paisatge, les produccions ceràmiques, l’organització administrativa o el procés d’islamització de la societat andalusina. Actualment, és cap del
Servei Municipal d’Arqueologia de l’Ajuntament de Gandia i director del Museu
Arqueològic de la capital de la Safor.
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Cicle novel·lístic de Sebastià Juan Arbó
Pep Carcellé Freixas
DADES TÈCNIQUES

Autor	������������������� Pep Carcellé Freixas
ISBN 	������������������� 978-84-18634-03-1
Extensió	��������������� 400 pàg.
Format 	���������������� 14,8 cm (ample) x 21 cm (alt) • Rústica amb solapes
Col·lecció	������������ La Nau, sèrie Minor, 21
Idioma 	���������������� Català
PVP 	��������������������� 22 €
Edita	��������������������� Onada Edicions
SINOPSI

L’anàlisi de les tres novel·les de Sebastià Juan Arbó (Entre la tierra y el mar, La
tempestad i La masia) no és sinó un estudi de relació que presenta mostres de
gradació, tant en fets com en personatges; estructura, d’altra banda, que permet
observar connexió, continuïtat, evolució, progressió i regressió en tot aquest segon cicle de novel·les de l’Ebre.
L’espai del cicle presenta el contrast entre el tarannà dels habitants del lloc i
sovint el conflicte. Els fets, en general, es desenvolupen en un espai molt particular, en l’espai d’Arbó, en les seues Terres de l’Ebre, sobretot, a Sant Carles de la
Ràpita, on va nàixer; a la ribera on es mou la pagesia, on hi ha l’horta i el conreu
de l’arròs, on s’ubica la masia vora l’Encanyissada; i la mar dels Alfacs, que balla,
a vegades, lenta i adormida, i altres, tan brava i violenta com tempestuosa, on
dibuixarà la tragèdia en molts capítols i en molts dels personatges.
Arbó immortalitza, a partir de la seua influència russa, encapçalada per Dostoievski, la visió agra i desesperada d’un espai molt concret. I ho fa a través d’uns
personatges deprimits, amb importants canvis de conducta; amarats d’angoixa,
de sentimentalisme, de desassossec, de desesperació i de fatalisme. Al mateix
temps, a través de la nostàlgia, del neguit i, sobretot, de la mort, després de situacions límit, contrasta l’evolució psicològica dels seus personatges tant emocionalment com física en l’espai que ocupen.
AUTOR

Pep Carcellé Freixas (la Ràpita, 1963) és llicenciat en Filologia Catalana a la Universitat de Barcelona (1991). Actualment exerceix de professor de Secundària. Ha estat soci
durant molts anys del Centre Català del PEN Club (associació internacional d’escriptors), creat a Londres el 1921.
És autor de Descripció del parlar de Sant Carles de la Ràpita (1993), El parlar de la Ràpita. Llengua i país (1999), El parlar de la Ràpita. Llengua i país II (2009), Crònica d’un descens
(2010), Dos de llibre (2012) i Cicatrius d’interí (XXVII Premi Literari Sant Jordi de
Santa Bàrbara, 2018), que compta amb una segona edició del novembre de 2020.
Estudiós de l’obra de Sebastià Juan Arbó, ha escrit Ruta literària Arbó (2014), La
correspondència inèdita entre Arbó i Baroja (Quaderns de l’Ebre, n. 3, 2014) i Guatxes
en el segon cicle de novel·les de l’Ebre de Sebastià Juan Arbó, (Quaderns de l’Ebre, n.
8, 2019). Amb Cicle novel·lístic de Sebastià Juan Arbó s’endinsa en l’assaig literari.
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El més vell dels catalanistes, Antoni Añón
Emigdi Subirats
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SINOPSI

Antoni Añón i Cortiella, apotecari lletrat, va ser un notable prohom de la
Renaixença: tot un incansable ambaixador de la catalanitat per aquestes contrades nostres amb un fort regust d’aigua dolça que traspua per tots cantons
una orgullosa, vital i sana ruralitat. Acostumava a traure pit quan usava el
sobrenom d’El Més Vell dels Catalanistes, una mena de títol honorífic del
qual amb el cap ben alt feia bandera tan sovint com li venia de gust, pel fet
que el situava en un lloc d’honor quant a fidelitat extrema a la llengua, a la
cultura i al país. Durant la seua llarga vida va donar fe d’un destacadíssim
activisme cultural i d’una enorme heterogeneïtat d’interessos literaris, musicals i polítics. Com a homenot polifacètic, va excel·lir en camps lletrats
i socioculturals diversos, com la poesia, la historiografia, el periodisme, la
botànica i la música, alhora que va ser un abrandat folklorista que va mostrar
un interès fervorós per la recerca lingüística i filològica: per la preservació
consegüent del vocabulari rural, de les expressions camperoles i ramaderes,
dels sons i dels trets dialectals més representatius dels habitants de la riba
final de l’Ebre.
AUTOR

Emigdi Subirats i Sebastià (Campredó, 1967) és professor de llengües estrangeres en un institut a Tortosa.
Ha conreat nombrosos gèneres literaris, entre els quals
la novel·la, la traducció i la historiografia, així com és un
actiu bloguer. Tanmateix, destaca la seua activitat com
a biògraf de nombroses personalitats de les comarques
centrals dels Països Catalans: artistes com el ceramista
Joan Panisello, el pintor Francesc Llop i Marqués o l’escultor Emili Bonet; al costat d’escriptors com Joan Cid
i Mulet, Roc Llop i Convalia, Curt Wittlin, Francesca Aliern o Gerard Vergés.
Pren part activa en nombrosos certàmens de dinamització literària. La Fundació Carulla li va atorgar el premi Actuació Cívica el 2014, a la vegada que
ha rebut els premis Reconeixement de les Lletres Ebrenques de 2013 (Ajuntament d’Amposta) i Fem Lletra de 2016 (Fira Literària Joan Cid i Mulet).
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Els bombardejos silenciats de 1938
Albocàsser, Ares del Maestrat, Benassal,
Vilar de Canes, Rossell i Morella

Ricard Martí (coord.)
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Autors	������������������ Vicent R. Querol, Pep Querol, Carlos Sangüesa
i Ricard Martí (coordinador)
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SINOPSI

Aquest llibre se centra en els bombardejos que van tenir lloc a les comarques
dels Ports, l’Alt i el Baix Maestrat en els mesos de març, abril i maig de 1938.
Durant aquells mesos, les aviacions hispana, legionària (italiana) i la legió
Còndor (alemanya) van suplir les forces teòricament necessàries per a vèncer la
resistència dels republicans al front d’Aragó i facilitar que les tropes del general
Aranda arribessen fins al mar.
A més del suport a les tropes que lluitaven al front, aquestes forces aèries van
atacar diverses poblacions de la rereguarda republicana, que no tenien importància militar. Fins i tot, en el cas de Morella, hi va haver un bombardeig a les
tropes pròpies. Aquests bombardejos van provocar més de cent seixanta morts.
Els fets van ser poc coneguts per l’opinió pública durant la guerra i van ser
silenciats durant la postguerra i bona part de la democràcia.
Els autors hi aporten 250 fotografies de documents i mapes d’arxius europeus, així com els relats de protagonistes i testimonis per tal d’esbrinar les causes
dels diferents bombardejos. Amb aquest material s’espera que es reconeguen
internacionalment els danys personals i materials ocasionats.
AUTORS

Ricard Martí (l’Hospitalet de Llobregat, 1951). És llicenciat en Química i autor de
set llibres d’assaig històric, així com de la traducció de la biografia de Cabrera escrita
per Wilhelm von Rahden.El darrer llibre, Primavera del 38 (2018), pot ser considerat
com l’antecedent d’aquest.
Vicent Ramon Querol Muñoz (Vinaròs, 1967). És enginyer tècnic industrial. Ha
pres part en diverses xarrades i realitzat col·laboracions sobre temes aeronàutics relacionats amb la Guerra Civil Espanyola. L’any 2019 va publicar el llibre Bombardeo
equivocado. Objetivo alcanzado. Rossell, 1938.
Pep Querol Balaguer (Castelló de la Plana, 1973). Llicenciat en Humanitats, treballa
als museus de Morella i gestiona l’arxiu fotogràfic Pascual. És autor de diversos articles
i treballs d’investigació sobre la comarca dels Ports i les guerres carlistes, i coautor del
llibre Morella 1931-1940. Memòria històrica fotogràfica. Arxiu Pascual (2017).
Carlos Sangüesa Ortí (Morella, 1959). Llicenciat en Història contemporània, ha
publicat quatre llibres sobre la història, l’etnografia i els costums de la comarca dels
Ports. És director del castell i els museus de Morella, i coautor del llibre Morella 19311940. Memòria històrica fotogràfica. Arxiu Pascual (2017).
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Te’n contaré més de cent
Cròniques escolars
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Autor	������������������� Diversos autors
ISBN 	������������������� 978-84-18634-20-8
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Col·lecció	������������ Monografia
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PVP 	��������������������� 22 €
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SINOPSI

“Escrivíem amb ploma i en cada pupitre hi havia un tinter”, “Pujàvem ordenadament a les classes, on ens esperava el caliu de l’estufa
de llenya”, “Aquell parvulari no tenia ni serveis i fèiem les nostres
necessitats al solar del davant”,“Recordo el gust del fluor que glopejàvem setmanalment”, “L’escola és més que mai una finestra oberta
al món”,“A l’escola hem après les normes del joc de la vida”…
Són petits fragments de la història escolar dels darrers setanta
anys, a Alcanar i a les Cases d’Alcanar, extrets de les “més de cent”
cròniques que, responent a la invitació de Joan-Josep Sancho, han
escrit un centenar de persones, d’entre 22 i 77 anys, pertanyents a
tots els sectors i centres educatius del municipi.
Rememorareu les acadèmies Almi i Montserrat o qui era sor Pura,
don Félix o la senyora Gertrudis. Llegireu sobre la creació de l’institut canareu i reviureu la primera vaga d’alumnes l’any 1977, la visita
de la bruixa Nicotina a les Cases el 1983, l’homenatge a Xesco Boix
el 1984 o els primers carnestoltes escolars pels carrers del poble.
Però, sobretot, hi trobareu molta emotivitat, gratitud, anècdotes
simpàtiques, referents, respecte, reconeixement, diversitat…
L’obra inclou un bon grapat de fotografies de diferents èpoques,
que li aporten un irrefutable valor testimonial.
Aquest recull de relats, indubtablement, contribueix a preservar i
a difondre una part de la nostra memòria col·lectiva.
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Joan Cases, la memòria local
Albert Curto i Laura Tienda
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SINOPSI

Col·lecció de monografies de fotògrafs, professionals o afeccionats, que
ens han deixat imatges de valor documental sobre Tortosa i les Terres de
l’Ebre.
Volum dedicat al fotògraf de Xerta Joan Cases.

ELS AUTORS

Albert Curto Homedes (Barcelona, 1960) és historiador, llicenciat en
Geografia i Història -especialitat d’Història medieval- i director de l’Arxiu
Comarcal del Baix Ebre des de l’any 1992. Entre altres obres, és autor de
La intervenció municipal en l’abastament de blat d’una ciutat catalana: Tortosa segle xiv (1988), Tortosa: imatge d’un espai, d’un temps, d’una gent (2000)
L’Abans: Recull gràfic de Tortosa (1875-1975) (2013) i coautor de Tortosa. El
patrimoni (2008).
Laura Tienda Martínez (Sabadell, 1975) és tècnica de l’Arxiu Comarcal
del Baix Ebre. És llicenciada en Història a la Universitat Autònoma de
Barcelona. Ha elaborat diversos projectes per al Centre d’Estudis Històrics de Terrassa sota la direcció de Mercè Soler Campins. Ha realitzat l’activitat didàctica “Innocent Paulí” per a l’Arxiu Comarcal del Baix Ebre.
Ha estat comissaria de l’exposició fotogràfica “Hitz. De quan es feia el
carrilet. Imatges d’un enginyer”.
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