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CERCLE D’AGERMANAMENT OCCITANO-CATALÀ
Distribuïdor d’obres de literatura occitana

CATÀLEG – HIVERN 2020
Aprene l’occitan
Aranès
Literatura
Pels dròlles

Aprene l’occitan
Conjugaison occitane, Patrich Sauzet, Regles i taules de conjugació, índex dels verbs més
habituals, 2016, 320 pàg.  16 €
Conjugaisons occitanes de Gascogne, Michel Grosclaude
Repertori de verbs i regles per aprendre’ls, 2013, 165 pàg.  14 €
Diccionari català-occità / occitan-catalan, Claudi Balaguer i Patrici
Pojada,
Occità referencial. 980 pàg.  22 €
Diccionari General Occitan, Cantalausa
A partir dels parlars lengadocians. 100.000 intradas, 200.000
definicions, sinonims, referéncias, exemples, tèrmes scientifics amb lor
etimologia… 105 €
Diccionari Tot en òc
Diccionari elementari illustrat. Un diccionari pràctic e modèrne, de 20.000 dintradas destinat
tant als escolans qu’alsutilizators quotidians amoroses de la lenga nòstra, 500 pàg.  15 €
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Els cosins del català, Carles Castellanos
La realitat d’unes llengües molt pròximes a la nostra però que fins ara
ens havien estat massa desconegudes, 2019, 265 pàg.  17 €
Es vèrbs conjugadi, V. Barès, X. Lamuela
100 vèrbs conjugadi. Un lexic de mès de 3600 vèrbs damb eth sòn
corresponent modèl conjugat, 2003, 340 pàg.  12 €
Gramàtica dau Niçard, Reinat Toscano,
Gramàtica qu’es un autís per emparar la lenga dau país, 2014, 210
pàg. 17,50 €
Gramatica occitana, Jacme Taupiac,
Gramàtica elemental de l'occità estàndard, 2015, 60 pàg. 6 €
Gramatica occitana, Loís Alibèrt
Segon los parlars lengadocians.  19 €
La canta e lo cantar deu noste parlar, Jan Bonnemason
Antologia de dites amoroses del gascó del Bearn, 2018, 80 pàg.  9,50 €
Le gascon en 365 leçons, Georges Lamothe,
Centrat en l’alumne, el mètode ‘pas a pas’ és una veritable novetat. Enregistrament oral de
suport, disponible gratuïtament a internet, 2017, 410 pàg.  25 €
Lingua gòtica, Luca Quaglia,
Compendi de morfosintaxi històrico-comparativa de la llengua gòtica, 520 pàg.  39 €
L’occitan de viva votz, Joan Fulhet
Metòde de prononciacion de l’occitan lengadocian, digne de sa realitat, e de sa belesa sonòra e
istorica, precís e de bon manejar, amb 2 CDs, 2008, 59 pàg.  34 €
Mòts de Jòcs, anònim
Mots per jugar amb la llengua a través de 30 texts occitans.  10 €

Aranès
En vacances, Tòni Escala
Novel·la negra en una estació d’esquí, 95 pàg.  10 €
Era revolucion verticau, Ngugi wa Thiong'o
Faula africana d’estil classic escrita en kikuiu e revirada ara a l’aranés,
2019, 95 pàg.  15 €
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Er estudi ena memòria, Josep Loís Sans
Libre de personatges e d’accions reals der autor, en moment d’abandonar ua des experiéncies
umanes mès riques dera sua vida, 2007, 115 pàg.  11 €
Ereus dera terra, Francés Xavier Boya
Un libre tà abordar es debats claus des territòris de montanha e en especiau d’Aran coma un
país singular, 2019, 190 pàg.  18 €
Es Jòies dera Castafiòre, Hergé
La primera aventura de Tintin en aranès, revirada de Tònho Castet  16,50
€
Es vèrbs conjugadi, V. Barès, X. Lamuela
100 vèrbs conjugadi. Un lexic de mès de 3600 vèrbs damb eth sòn
corresponent modèl conjugat, 2003, 340 pàg.  12
Un poble tara libertat, Manuela Ané
Recuelh era òbra de teatre deth madeish títol sus eth pas de judius peth pas fronterèr de Les,
270 pàg.  18 €

Literatura
Miquèu Arnaud, Quora la matèria…,
Novel·la sobre la societat europea l’any 2200, 2017, 305 pàg.  15 €
Claudi Assemat, Auda
Una tragèdia deguda a l’intolerància e al pes de la tradicion dins las annadas cinquanta, 2004,
80 pàg.  10 €
Lydie Balloux, Tròç de via
Aqueste obratge assaja d’hèser parlar obgèits inanimats, 2017, 80 pàg.  14 €
Sebastian Barry, Na lonja lonja via
Obra sus la guerra de Quatòrze daus Irlandés, venguda enquera mai estranha e tarribla apres
las “Paschas sagnosas” de 1916. Revirada a l’occian per Joan-Peire Lacomba, 2017, 290 pàg. 
25 €
Pèire Bèc, Entà créser au món
El món tal com és i tal com el volem entendre, 2004, 210 pàg. 17 €
B. Bergé, J. Bodon, J-C Sèrras, Limitas
Sièis contes e racontes de tres mèstres de la literatura occitana, superbament illustrats per
Bernat Cauhapé, 2015, 60 pàg.  13 €
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Besprados de l’Ouncle Polito, Abat Justi Bessou
Un raconte e de dialògs d’una vivacitat fòrt plasenta, dins una lenga gostosa, 2007, 360 pàg.
16 €
Amandà Biòtà, Quartiers perilhós
Novel·la negra situada a un barri de Marsella, 2001, 130 pàg.  9 €
Magali Bizot-Dargent, Questions essencialas e autreis escrichs minusculs
D’eveniments pichons de la vida vidanta nos menan a de soscadissas que pertòcan a
l’essencial, 2010, 165 pàg.  12,50 €
Boccaccio, Decameron
Òbra famosa de la literatura italiana revirada a l’occitan alpin, 2018, 105 pàg. 9 €
Joan Bodon, Contes dels Balssàs
Història de gent anomenada Balssàs, real o imaginària, 2015, 190 pàg.
14 €
Joan Bodon, La grava sul camin. L’evangèli de Bertomieu,
Romans inspirats de l’istòria personala de Joan Bodon que foguèt forçat
de faire lo servici del trabalh obligatòri en Silesia de 1943 a 1945, 2015,
200 pàg.  14 €
Joan Bodon, La Quimèra
Gran novel·la en occità llenguadocià de Bodon, 1989, 470 pàg.  11 €
Joan Bodon, La Santa Estela del Centenari
Novel·la sorprenent sobre el futur de la humanitat i de la llengua occitana, 252 pàg.  8 €
Joan Bodon, Las Domaisèlas. L’òme que èri ieu.
Dues novel·les de Bodon, les dues inacabades però igualment extraordinàries, 2015, 184 pàg.
14 €
Joan Bodon, Lo libre de Catòia
Història d’una de les famílies catòliques que van rebutjar el Concordat de 1801 i vivien aïllades,
256 pàg.  10 €
Joan Bodon, Lo libre dels grands jorns,
Novel·la on Bodon reflexiona sobre la mort d’una llengua, 1996, 186 pàg.  8 €
André Brink, Una cadena de voses
Dins lo campèstre d’Africa del Sud, una revòlta d’esclaus portada per un esper fòl de libertat
sembla capvirar lo monde ancian, 2011, 500 pàg.  25 €
Joan-Frederic Brun, Las que dançavan dins la lutz,
Uèch novèlas recampadas que nos apareisson coma de cabussadas dins lo mond del narrator,
2012, 185 pàg. 14 €
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Joan-Frederic Brun, Legendari de las despartidas
Poemas occitans amb versions francesa e anglesa, 2009, 165 pàg.  18 €
Calandreta de Ciutat, Lo mistèri de pèira
Legendas a l’entorn de las vièlhas pèiras de la ciutat de Carcassona, 2015, 25 pàg.  5 €
Miquèu de Camelat, Morta e Viva
Òbra hita de la literatura occitana modèrna, publicada adara en grafia classica per Joan SallesLostau. 2009, 180 pàg.  20 €
Cantalausa, Un còp èra
Racontes de Montfranc, contes de pertot, cançons de pertot, vocabulari, exercicis pedagogics,
mai de 500 illustracions, melodia de las cançons, amb DVD, 102 pàg.  25 €
Alexandra Capdevila Muntadas, Quan la terra promesa era al sud
La immigració francesa al Maresme als segles XVI i XVII,  20 €
Eugeni Casanova, Els gitanos catalans de França
L’autor ha recorregut bona part d’Occitània i ha localitzat comunitats de gitanos que parlen
català, 2016, 710 pàg.  26 €
Micheu Chapduelh, Coleras e retrachs
Volum de cronicas paranò-derisionistas, una chausida que vai de 1996 a 2013, 2014, 180 pàg.
 16 €
Cristian Chaumont, Roges nivolasses
En país carcinòl una bòrda es en fuòc. Lo curat de la parròquia se revelarà èsser lo Cherlock
Holmes del Carcin, 2010, 120 pàg.  12 €
Pascal Coletta, VerduNissa
Diari de guerra d’un niçard a la batalla de Verdun durant la primera
Guerra Mundial, amb il·lustracions, 2017, 110 pàg. 16 €
Étienne Davodeau, Los ignorants
Roman gràfic sul mond del vin revirat a l’occitan, 2011, 270 pàg.  25 €
Nicole Drano Stamberg, Ressorgéncias dau riu Agamàs dins lo desèrt
Versió original dels poemes de l’autor, amb la versió occitana de Joan-Pau Creissac i una version
moore de Joachim Kaboré Drano, 2007, 107 pàg.  15 €
Pèire Eiriçon, Los Romieus de delà l’aiga
Quatre romieus cap a una compreneson fonza e poëtica de l’univers, 1996, 160 pàg.  9 €
Joan Escafit, Balajum
Que la primièra volada es la mai riscosa per un aucelon, 2003, 120 pàg.  4 €

5

Catàleg de llibres CAOC – Hivern 2020

Esòp, Fablas
Ua causida de 70 fablas d’Esòp, lo fondator mitic deu genre literari de la fabla dens l’Antiquitat.
Adaptacion gascona de Jan Dalharí, dab un lexic òc/fr, 2019, 85 pàg.  14 €
Jean Eygun, Camins dubèrts
Antologia de poesia occitana contemporània. 336 pàg.  27 €
Joan-Pau Ferré, Eth arrestoth
Sciéncia-Ficcion en gascon. Un lexicòt e uas endicas basicas suu parlar coseranés, 2012, 102 pàg.
 7,95 €
Joan-Claudi Forêt, La Pèira d’Azard
Dins lo silenci de son ostal d’Ardecha, un òme s’atissa a deschifrar una lausa gravada de letras
etruscas qu’a descobèrta per còp d’astre, bilingue occitan-francés, 2015, 300 pàg.  15 €
Xavièr de Forvièra, En montanha
Extracte del diari manuscrit de Forvièra, on descriu la societat rural, costums, pràctiques
religioses i culturals de la fi del segle XIX a la Provença, 2017, 165 pàg.  15,50 €
Chantal Fraise, La bèstia de totas las colors
Història d’un home d’origen humil que arriba a polític d’alt nivell durant la Revolució Francesa,
88 pàg.  13 €
Laurent Frontère, Letras deu Molin d’Arbús
Aquestas onze novèlas que descriven l’anar de vitas divèrsas qui s’estiran haut o baish peus ueit
sègles passats, mes qui son totas enrasigadas au medish parçan bearnés. Arrevirat deu francés
per Danièl Lafarga, Danièl Lagüèita e Joan Pèir Poquet, 2018, 176 pàg.  9,50 €
Sèrgi Gairal, Lo barracon
Un roman qu’a causit un encastre original, la sala de classa, e que nos torna una part preciosa
de nòstre passat tan pròche, 2015, 200 pàg.  15 €
Joan Ganhaire, Un tant doç fogier
Novel·la negra, 2017, 140 pàg.  15 €
Joan Ganhaire, Vautres que m’avetz tuada
Qualqu’un sembla voler tuar tots los medecins de Maraval, 2013, 190 pàg.  15 €
Felip Gardy, Figuras dau poèta e dau poèma dins l’escritura occitana contemporanèa
Una causida de poèmas e seis autors, Marcela Delpastre, Mas-Felipe Delavouët e Bernat
Manciet, que marcan totei d’etapas fòrtas e ricas de l’escritura poëtica en occitan dau sègle vint,
2003, 95 pàg.  15 €
Felip Gardy, L’astronòm inagotable,
Narracions curtes, inèdites i fantàstiques, 2015, 140 pàg.  14 €
Maria-Clàudia Gastou, Mistral abans Mirèio
Fundació del Felibritge amb Mistral, 2012, 320 pàg.  24 €
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Ramon Ginolhac, Còr d’Occitània
Escrivans del sègle XX, dempuèi 1882 duscas a uèi, 2018, 350 pàg. 20 €
Ramon Ginolhac, Escriches de Femnas Tarnesas
Antologia de texts diversos de 48 autores amb l’únic lligam de la llengua occitana, 2015, 224
pàg.  18 €
Eric Gonzalès, Lo melic de Silvia Chasaus
Novel·la de sèrie negra, 1998, 90 pàg.  8 €
0Jòrgi Gròs, Un jorn, un “ai! qu?”
365 poemes curts, un per a cada dia de l’any, 2012, 103 pàg.  15 €
Josí Guilhòt, Femnas
Una vintena de novel·les contemporànies sobre dones del segle XX, amb
CD, 2009, 144 pàg. 18 €
Michel Jacquet, Lo sagèl escondut
Faula esotèrica amb un rerefons del catarisme a Occitània, 2019, 130 pàg.  14,50 €
Romieg Jumèu, L’esclargiera
Novel·la, 2017, 155 pàg.  15 €
Rudyard Kipling, Mowgly
Jòia de la literatura mondiala, revirada per Joan lo Boscassièr dins un
occitan roergàs qualitadós e granat, 260 pàg.  11 €
Sèrgi Labatut, Cronicas de Viatge
Periple pels lòcs e pels temps d’Euròpa e Africa, 2017, 95 pàg.  15 €
Joan Peire Lacomba, Daus vistons dins la nuech
Recull de dotze novel·les inèdites en occità, 184 pàg. 20 €
Michel Lafon, Qui a volé mon “patois”?
L’evolució de l’occità dins l’escola, les diferents mentalitats que han intentat eliminar-lo i les que
han intentat recuperarlo, inclou DVD amb testimonis inèdits, 2015, 360 pàg. 20 €
Robèrt Lafont, Insularas
Dos libertins del sègle dètz e sèt son escampats per la tempèsta sus una iscla deserta, 190 pàg.
15 €
Robèrt Lafont, La cosmocritica
Èra un temps ont l’umanitat se pausava una question: queta es l’origina de la vida? 150 pàg.
10 €
Robèrt Lafont, Lei miraus infidèus
Roman d’un dels grands autors contemporanèus, 100 pàg.  12,20 €
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Robèrt Lafont, L’eròi talhat
Roman de ficcion istorica, 2001, 265 pàg.  15,24 €
Robert Lafont, Lo fiu de l’uòu
Conte filosòfic amb magnífiques evocacions de l’infantesa i l’adolescència, 2001, 190 pàg.
 15 €
Robèrt Lafont, Tua culpa
Novel·la del gran escriptor occità, 140 pàg.  7 €
Andriu Lagarda, Al temps que te parli
Cronica d’umanitat, familiala e tròces de vida vidanta d’un còp èra, 2008, 150 pàg.  20 €
Andriu Lagarda, Tres Castèls del diable
Audio d’una votz calorosa, clara e precisa, Maria Odila Dumeaux dona vida als tres contes
d’Andrieu Lagarda : Joan de l’Ors, Lo Peis de la Corona e La Montanha Verda, CD, 2019,  16 €
Jean-Victor Lalanne, Ua vengença
Tèxte de pròsa en gascon, 2018, 135 pàg.  13,50 €
Jaume Landièr, Als baugs
Contes occitans, 2008, 95 pàg.  10 €
Jaume Landièr, La banda,
Una mena de road-movie a l’occitana d’un grop lengadocian de musica. Lo
roman conta los viatges, lo biais de viure amassa, los rescontres, las
experiéncias…, 2015, 113 pàg.  15 €
Georgette Laporte, Mariage traditionnel en Gascogne
Vida quotidiana i casaments a la Gascunya, il·lustracions de Simon Mouchez, 2014, 150 pàg.
19,95 €
Sarà Laurens, Cardo
Lo grand balèti de la vida vidanta per lei richàs e lei paures dins un quartier a la sortida de la
guèrra, 2014, 80 pàg.  16 €
Cristian Laus, Los uèlhs de l’anhèl
Cronica umana e familiala e de la vida vidanta d’un còp èra. Bona causida pels debutants en
lenga occitana, 1999, 170 pàg.  12,20 €
Lucian Lescon, L’omelet
Tres relats curts de sèrie negra, 1986, 55 pàg.  7 €
Lucian Lescon, Los uèlhs de grapauds
Novel·la negra, en gascó, 2003, 140 pàg.  9 €
Jean-Michel Lhubac, Cançonièr totemic lengadocian
Estudi de la gestualitat, de la dansa i dels sons transmesos durant mil·lennis i que formen
l’individu dins la societat, inclou 1 CD i 1 DVD, 2016, 160 pàg. (fr.)  42 €
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Daniel Loddo, Contes pebrats e salats
Contes recollits entre 1979 i 2018 presentats en la versió original occitana,
2018, 525 pàg.  18 €
Griselda Lozano, E d’aquí nasquèron los mites
Reflexion interessanta, entre lo scientific e lo literari, sus qual sèm e d’ont
venèm, 2017, 265 pàg.  15 €
Gibert Mancini, Barbouiado
Records d’infantesa d’un passat que encara viu, 2007, 170 pàg.  7 €
Lluís M. Mandado i Rossell, La revenja Borja
Orland és una obra que ha desaparegut de l’ensenyament espanyol malgrat succeir a Catalunya
i Occitània. Aquesta obra ens explica el per què, 2016, 500 pàg.  29,50 €
Vicent Marqués, Història de la cuina catalana i occitana
Un llibre extraordinari de cuina, història i filologia. Receptes
comunes de catalans i occitans, 2018  39 €
Vicent Marqués, Thesaurus de la cuina catalana i occitana
Llibre que barreja les cuines catalana i occitana, 2005, 300 pàg.
20 €
Jòrgi-Maurici Maurí, La reiç de reviure
Identitat e autenticitat terradorencas dins un lengatge a l’encòp
popular, expressiu e imatjat, 2010, 350 pàg.  26 €
Jòrgi-Maurici Maurí, Lo Cantal al fial de sas ribièiras
Recorregut pels boscos del Cantal per descobrir la història, el patrimoni, les tradicions, la
llengua…, 2014, 170 pàg.  25 €
Michel Miniussi, Hortus deliciarum
Recuelh de poemas a la descuberta dau poder de la beutat e de l’amor, 2003, 43 pàg.  11 €
Frederic Mistral, Lou pouèmo dóu Rose
Obra mestre del poeta Mistral, 2014, 230 pàg. 18,95 €
Jean Noli, La Nòvia de l’Ompra
Novel·la que transcorre durant la segona guerra mundial. Un jove pescador ha de deixar la dona
per anar a lluitar al front, 2015, 120 pàg.  8,50 €
Thierry Offre, Lo luec d’enluec
Vida dins una estacion scientifica ont l’autor, meteorològ de son estat, sejornèt lo temps d’un
ivernatge, 2016, 130 pàg.  12 €
Roger Pasturel, La castanhada
Peça de teatre que té lloc en l’àmbit esportiu, 2018, 95 pàg.  12 €
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Jòrdi Peladan, Caminada destinada
Bestiari rimat, amb il·lustracions de Gui Cavatore, 2014, 57 pàg.  22 €
Jòrdi Peladan, La botelha dins la sabla
La troballa d’una ampolla a la platja canvia la vida d’un grup de joves amics, 2015, 184 pàg. 
15 €
Gric de Prat, Lou pendut ressuscitat
Imatge de la vida quotidiana gascona entre els anys 1020 i 1930, visió satírica dels costums
d’aquella societat, 2004, 280 pàg.  22,95 €
Jaumes Privat, Talhs
Original obra de Privat dins la poesia occitana, 1996, 120 pàg.  15,50 €
Joan-Claudi Puech, Lei filhas de Sion
Roman istoric sus l’inquisicion al sègle XIII, 2018, 160 pàg.  14,50 €
Marco Rey e Franca Nemo, La roba Savouiarda
Vestits tradicionals de la Vall Susa, 2017, 110 pàg.  12 €
Maria Roanet, Dins de patetas rojas
Pas de la infantesa a l’adolescència: les amigues, els nois, els pares,
l’escola, les relacions humanes. 136 pàg.. 136 pàg. 15 x 21 cm.  15 €
Armand Robin, Lo temps que fai
Obra traduïda a l’occità per Jan dau Melhau, 2012, 165 pàg.  18 €
Ives Roqueta, Messa pels pòrcs
Una òbra classica de la literatura occitana del sègle XX reeditat, 2009, 69 pàg.  12 €
Max Roqueta, Lo libre de Sara
Es aicí la Camarga a mitat camin del sòmi e de la realitat, evocada a travèrs de qualques periòdes
de la vida d’aqueles que n’an marcat las endevenenças, 2008, 180 pàg.  15 €
Max Roqueta, Mièja-gauta
Faula de tot l’engatjament d’escrivan d’aquel autor, utopic acarnassiment a donar una cara a
una cultura sens cara, 2010, 275 pàg. 15 €
Christian Salès, Oc les vignerons
La revolta dels vinyataires occitans el 1907, a través de les memòries de Marcelin Albert, tapa
dura, amb CD i il·lustracions, 120 pàg.  29 €
Claudio Salvagno, L’emperi de l’ombra
Poëmas occitans amb una version italiana de l’autor, e una version francesa de Jean-Michel
Effantin, 2004, 180 pàg.  20 €
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John Steinbeck, La Pèrla (version occitana de Joan-Peire Lacomba) Titre original : The Pearl
Récit initiatique, aventure, conte moral… Voici l’histoire de Kino, le pauvre pêcheur de perles
mexicain, qui trouva un jour la plus belle, et la plus funeste, de toutes les perles, et vit sa vie
changer à jamais… Un roman pour les jeunes et les adultes qui n’ont pas cessé d’aimer les
histoires. 96 p. 15 x 21 cm.  14 €
Robèrt-Loís Stevenson, Viatge amb un ase per Cevenas
L'istòria pus bèla escricha al sègle XIX sus Velai, Gavaudan e
Cevenas. Lo camin seguit per l'autor es integrat al malhum dels GR,
lo GR 70, sonat lo Camin de Stevenson. Revirada de Peire Beziat,
2019, 130 pàg.  13,50 €
Alem Surre Garcia, Man trobat
Istòria d’un jovenàs pro perdut dins la granda Babilonia, una
megalopòli contemporanèa, 2014, 110 pàg.  13 €
Jean Thomas, Jules Ronjat
A través la vida de Ronjat, descobrim la història interna del felibritge i del moviment
renaixentista occità de la fi del segle XIX, 2017, 390 pàg.  29 €
Lucien Tocabens, Nostalgies
Poemes catalans relatius a l’Albera amb la traducció en occità, 2004, 60 pàg.  6 €
Marius Valière, Faulas
Recull de faules inèdites il·lustrades per l’autor, 1998, 40 pàg.  8 €
Florian Vernet, Popre ficcion,
Roman policièr. L’assassinat d’una panturla de luxe es enfin l’ocasion per Critò Paradòx de menar
una enquista amb un pauc «d’accion», 2014, 110 pàg.  12 €
Florian Vernet, Suça-sang connexion
Roman policièr. Doas joventas de Tolon, dispareisson misteriosament, 2014, 62 pàg.  10 €
F. Vernet, B. Bergé, J-C. Sèrras, J. Escafit, De cada jorn
Sièis racontes de quatre mèstres de la literatura occitana, amb illustracions de Bernat Cauhapé,
2015, 60 pàg.  13 €
Sèrgi Viaule, Dins las pesadas d'en Robèrt-Loís Stevenson,
L'autor nos escalcís cossí en quatòrze jorns percorreguèt los 300 km que desseparan Lo Puèi de
Velai d'Alès, 2019, 160 pàg.  17,50 €
Adeline Yzac, La drolleta de la luna
Una drolleta es tenguda de créisser dedins, barrada dins l’ostal, e d’anar defòra mas la nuèch,
2014, 85 pàg.  12 €
Correspondance Joseph Soulet – Frédéric Mistral
Original i transcripció de les cartes en occità que es van enviar els dos escriptors entre 1882 i
1912, 185 pàg.  17 €
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Correspondance Paulin – Perbosc
Cartes entre 1937 i 1944 que es van enviar els dos escriptors,
document inèdit i preciós de la intimitat dels dos poetes, 2007, 288
pàg.  25 €
Enric Garriga Trullols, una vida al servei de Catalunya i Occitània.
Miscel·lània Enric Garriga Trullols, promotor cívic i divulgador de la
història. Escrits d’homenatge, selecció de discursos, fotografies.  15 €
La Bíblia, Novèl Testament, version occitana de Joan Roqueta-Larzac
Traducció del Nou Testament a partir del grec. Introducció, cartes, notes i principals elements
de cronologia. Primera edició occitana íntegra, comprenant l’intégralité des textes : les Quatre
Évangiles, les Actes des Apôtres, les Épitres et l’Apocalypse. Préface de Mgr Pontier et
présentation de E. Cuvillier. Ouvrage relié 648 p. 16 x 24 cm.  33 €
La Canta de Rotland
Epopèa fondatritz de la nacion francesa. L’evidéncia d’aquesta traduccion, sa necessitat, las
causidas del traductor s’impausan amb una logica qu’escandilha, 2014, 140 pàg.  18 €
Las valadas occitanas a pè
Ruta a peu que lliga totes les valls occitanes du sud a nord, 2009, 170 pàg.  9 €
Louisa Paulin, de la vie à l’oeuvre
Comunicacions sobre la poetessa que van tenir lloc a les jornades de la Universitat de
Montpeller, 2016, 250 pàg.  22 €

Pels dròlles
Laurent Andoin, En classa de nèu
Conte pels mainats, 2018, 50 pàg.  13 €
Wilhelm Busch, Max & Maurici
Conta l’istòria de dus mainats endemoniats e friponets qui’s diverteishen a esvarjar lo monde
deu vilatge, 2018, 78 pàg.  10 €
Max Cabanes, Lo Cant de las serenas
Un àlbum tals mainats, 2019, 22 x 30, 30 pàg.  13 €
Eva Cassagnet , D’ont venon las estelas?
Conte pels mainatges en occitan lengadocian, que’s pòt escotar amb lo
QR còdes, 2017, 30 pàg.  10 €
Fèliç Daval i Ramon Sargatal, El conte del gran Guindot
Conte en català sobre les vaques de la raça de Salern, amb audio-CD en la
versió catalana, occitana i francesa, il·lustrat per Sofia Vissièra, 2014,
45 pàg. 12 €
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Cécile Langonnet, Las emocions
Qu’ei un obratge destinat au mainat e aus adultes qui l’atorejan tà l’envitar a parlar de las soas
emocions, 2018, 35 pàg. 13,90 €
Jean-Louis Lévêque, La legenda daus Vinhairac
Racontes d’un poble al cor del Perigord, il·lustracions de Jaume Saraben, 2012, 25 pàg. 13 €
Joan-Loís Lévêque, La legenda de Castèl Brun
Llibre CD amb il·lustracions de Felipe Girard, 2014, 30 pàg. 13 €
J. Marque e K. Randoara, Mistèri en cosina
Barreja entre novel·la negre i cuina, ideal per a nens, 2015, 25 pàg.  14 €
Terèsa Pambrun, Los Òmis Petits
Lo monde esconut e fantastic deus hadets, beròi illustrat d’aquarellas, amb CD, 2019,  19 €
Christian Voltz, Tostemps arren?
Conte pels mainats, 2018, 40 pàg. 13,50 €

----------------------------Més informació i comandes:
CAOC - Cercle d'Agermanament Occitano Català
Providència, 42 / 08024 BARCELONA / Telf. 93.284.36.34 / www.caoc.cat /
botiga@caoc.cat
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