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Accessibilitat i traducció audiovisual 
Anna Matamala

L’objectiu d’aquest llibre, de temàtica innovadora i necessària, és 
presentar una descripció de l’accessibilitat en la traducció audio-
visual: la subtitulació per a sords, l’audiodescripció per a invidents, 
l’audiosubtitulació i la llengua de signes.

Contra l’autodestrucció 
Antologia poètica
Toni Roca
Selecció, pròleg i introducció: Bartomeu Ribes

Una antologia que recorre l’extensa obra del poeta eivissenc 
Toni Roca, un dels autors més inclassificables de la nostra 
literatura.

Dones, educació i treball
Leonor Serrano. Estudi introductori: M. Carmen Agulló

Aquest volum aplega una selecció de textos que fan evidents els 
interessos de la mestra i advocada Leonor Serrano (1890-1942): 
l’educació social, la formació d’adults, la coeducació, la cooperació, 
sempre des d’una perspectiva centrada en les dones i en la lluita 
per la igualtat. 
 

Textos Pedagògics, 52
280 pàg. 14 x 21,5 cm
Rústica amb solapes
23,00 e / 22,12 e
Distribució: 15 gener
978-84-9766-688-6  

XXXI Premi Literari Vila d’Ascó

Cuba!
Guillem Rosselló

Aquesta novel·la conta el rerefons de la guerra de Cuba a través de 
petits detalls que no depenen només de les polítiques, l’estratègia o 
la tàctica, i des del punt de vista dels soldats espanyols que van ser-hi.

Fabra enfebrat 
Marcel Riera i Jordi Oriol

L’escriptor Marcel Riera i el dramaturg Jordi Oriol reten ho-
menatge a Pompeu Fabra amb dues esplèndides obres que 
retraten de manera original i divertida la dimensió de l’obra 
d’un dels personatges cabdals de la nostra llengua.

Notes de Color, 99
200 pàg. (aprox.). 15,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
15,50 e / 14,90 e (aprox.)
Distribució: 29 gener
978-84-9034-907-6  

Biblioteca de Traducció i
Interpretació, 24
280 pàg. 13,5 x 21,5 cm. Rústica
23,00 e / 22,12 e
Distribució: 15 gener
978-84-9766-687-9  

Poesia, 238
72 pàg. (aprox.) 13,5 x 20,5 cm 
Rústica amb solapes
11,00 e / 10,57 e (aprox.)
Distribució: 29 gener
978-84-17998-24-0  

El Far de Viena, 5
200 pàg. (aprox.)
14,5 x 21,5 cm. Rústica
18,00 e / 17,31 e (aprox.)
Distribució: 22 gener
978-84-17998-23-3  
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Fidelitat
Marco Missiroli. Traducció: Alba Dedeu

De què parlem quan parlem de fidelitat?  
«El malentès». És com Carlo i Margherita titllen el dubte que ha esquerdat la su-
perfície del seu matrimoni. A Carlo el van veure als lavabos de la universitat amb 
una estudiant: «ella es va sentir malament, jo la vaig socórrer», explica al rector, 
als altres professors i a la seva dona. Però aquesta suposada traïció es conver-
teix per a ell en una obsessió, i per a Margherita esdevé un poderós estímul 
que allibera les seves fantasies. Estem segurs 
que resistir-se a la temptació significa ser fidel? 
I si aquesta renúncia representés una traïció a la 
nostra naturalesa més profunda?
La història esdevé tan íntima i personal que el 
lector no pot abandonar-la. Amb una escriptura 
franca, porosa i embolcalladora, Missiroli aireja 
les habitacions privades i els carrers, exposa els 
pensaments i els desitjos inconfessables.

El solc
Valérie Manteau
Traducció: Elisabet Ràfols Sagués

Acompanyem la protagonista i narradora, una periodista 
francesa a Istanbul, en la seva singladura vital: una relació 
apassionada però lentament agonitzant amb el seu amant 
turc, gairebé una metàfora de les llibertats minvants del 
país. Compromesa contra les injustícies en un país estran-
ger, decidirà escriure sobre Hrant Dink, el periodista armeni 
que tendia ponts entre les diverses comunitats i que va ser 
assassinat el 2007.
Com Turquia, com Istanbul, també l’escriptora sembla oscil·lar 
entre dos mons, entre dues esperances.

El rec 
Memòries de vint-i-sis estius
Olga Xirinacs

Vint-i-sis estius llargs poden ser tota una 
vida. L’Olga els va passar a Rubí, amb la 
seva àvia Lola, la Lola gran, que era del 
poble. Vivien a Tarragona, però la Lola tenia 
parents, amics i casa a Rubí. L’Olga petita, als 11 anys, va 
viure per sempre amb la Lola gran, i cada estiu s’instal·laven 
a Rubí, fins a la gran catàstrofe.
El traçat de la conducció d’aigües de Rubí portava un petit 
rec al jardí i a l’hort de la Lola gran. Aquest rec era l’artèria 
principal del petit paradís de l’Olga.

Narratives, 114
208 pàg. (aprox.)
13,8 x 21,3 cm
Rústica amb solapes
18,50 e / 17,79 e (aprox.)
Distribució: 29 gener
978-84-17214-93-7

Notes de Color, 98
160 pàg. (aprox.)
15,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
13,50 e / 12,98 e (aprox.)
Distribució: 29 gener
978-84-9034-908-3

Narratives, 115
304 pàg. (aprox.)
13,8 x 21,3 cm
Rústica amb solapes
18,50 e / 17,79 e (aprox.)
Distribució: 29 gener
978-84-17214-91-3

Novel·la guanyadora del
Premi Renaudot

Novel·la finalista del Premi Strega 2019 i 
guanyadora del Premi Giovani Strega 2019

Les memòries

literàries

de l´infància

d’Olga Xirinacs
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Sota les flames 
Hervé Le Corre. Traducció: Albert Pejó

París, últims deu dies de la Comuna. Als carrers de la ciutat bombar-
dejada i plena de barricades, el mal s’amaga. Dues joves desaparei-

xen, segrestades per un personatge tan pervers com re-
pulsiu. Una d’elles és Caroline, la parella del sergent 

Nicolas Bellec, qui lluita a les files dels comunards. 
Antoine Roques, ascendit al rang de “comissari” 
de policia per la Comuna, investiga el cas. És una 
cursa contrarellotge, ja que la Comuna està en 

plena agonia.

La ballarina 
Õgai Mori. Traducció: Marta Morros  

Un estudiant japonès que viatja a Berlín per ampliar els estudis i una 
bellíssima ballarina alemanya que viu en la misèria són els protago-

nistes d’aquesta delicada història d’amor que va aparèixer el 
1890 i que és un clar antecedent de la Madama Butterfly 

de Puccinni.
Els dilemes morals i les decisions a què s’hauran 
d’enfrontar els dos amants, Toyotarõ Õta i Elise, ens 
revelen, amb una aterridora senzillesa, fins a quin punt 

l’amor veritable està disposat a acceptar la renúncia.

Escapisme
Marc Moreno 

Quan la mare de l’Aitor cau del balcó d’una de les cases que nete-
ja, ell creu que tot el seu món s’ensorra. La realitat el colpeja amb 
insistència una vegada i una altra, i ara que les coses 
es compliquen, no troba ningú al seu costat. Un en-
torn ofegant ple de personatges delirants només 
fa que empitjorar-ho tot. La mare, mentrestant, 
potser ja és història, però ell es nega a trepitjar 
l’hospital i descobrir-ho.

Els dits dels arbres 
Anna Maria Villalonga

Irene acaba de sortir del psiquiàtric després de 
dos anys d’interna-ment. Viu sola i no té ningú que 
la pugui acompanyar en el seu procés de tornada al 
món real. Per a poder adaptar-se a la seva nova vida, i per recoma-
nació del seu psiquiatra -a qui odia-, comença a escriure les pors, la 
ràbia, els dubtes i els atacs a la realitat i a ella mateixa en uns qua-
derns, a mode de diari. Entre les seues línies, carregades d’ironia 
i d’obsessions, descobrirem quina és la història d’Irene i què és el 
que l’ha duta a trencar-se. O, com diu ella, a apartar-se del món.

Petits Plaers, 8
88 pàg. (aprox.)
11,5 x 18 cm
Rústica amb solapes
13,00 e / 12,50 e (aprox.)
Distribució: 22 gener
978-84-17998-22-6

Trànsit, 18
128 pàg.
15 x 22,2 cm
Rústica
12,92 e / 12,41 e
Distribució: 13 gener
978-84-9026-384-6

L’Eclèctica, 304
512 pàg.
15 x 23,2 cm
Rústica
20,95 e / 20,11 e
Distribució: 13 gener
978-84-9026-395-2

Més Llibres, 23
216 pàg.
14 x 22 cm
Rústica
18,95 e / 18,22 e
Distribució: 15 gener
978-84-17353-17-9

Visita de

l’autor a la

BCNegra,

on presentarà

la novel·la

Un clàssic

de la literatura 

japonesa que gira a 

l’entorn de l’amor i 

la renúncia, fins ara 

inèdit en català

Presentació

a Tiana Negra

Presentació

a la BCNegra



La vida secreta dels arbres
El descobriment d’un món ocult:
què pensen?, què transmeten?
Peter Wohlleben. Traducció: Lidia Álvarez Grifoll 

En els boscos succeeixen coses sorprenents: arbres que es comu-
niquen entre ells, arbres que estimen i tenen cura dels seus fills i 
dels seus veïns vells i malalts; arbres sensibles, amb 
emocions, amb records... 
Peter Wohlleben, guarda forestal i amant de la 
naturalesa, ens narra en aquest llibre històries 
fascinants sobre les habilitats inimaginables i 
extraordinàries dels arbres. Així mateix, reuneix, 
d’una banda, els últims descobriments científics 
sobre el tema i, de l’altra, les pròpies 
experiències viscudes als boscos. 
Amb tot això, ens ofereix un punt 
de vista emocionant, una manera de 
conèixer millor uns éssers amb què 

creiem estar familiaritzats 
però dels quals desco-

neixem la seva capa-
citat de comunicació, 
la seva espiritualitat. 
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La Mandràgora, 2
208 pàg. (aprox.)
15,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
15,50 e / 14,90 e (aprox.)
Distribució: 15 gener
978-84-9034-890-1

Un abric verd penicil·lina 
El Perich
Edició i presentació de Jaume Capdevila, Kap

Perich va deixar escrit: «Un abric verd penicil·lina és un 
llibre vagament autobiogràfic sobre l’educació en un 
col·legi de capellans en l’Espanya franquista de la 
postguerra. Encara que es basa en bona part en ex-
periències pròpies, també n’utilitza d’altra gent que ho 

va viure i patir, i me les va comentar. És a dir: es tracta 
més aviat d’una AUTOBIOGRAFIA D’UNA GENERACIÓ.

Com discutir amb un gat
Guia de l’art de la persuasió per a humans
Jay Heinrichs. Traducció: Aurora Ballester 

Jay Heinrichs, a més d’escriptor, és assessor del Pentàgon, la 
NASA i un nombre important d’empreses molt rellevants 
dels Estats Units. A Com discutir amb un gat destil·la 
l’experiència de tota una vida de negociar i fer ús de la 
retòrica per ensenyar a guanyar-vos qui sigui, des de 
col·legues fins a caps, amics i persones amb qui convi-
viu (i fins i tot els adversaris felins més tossuts).

Fora de col·lecció
136 pàg. (aprox.)
13,8 x 21,3 cm
Rústica amb solapes
15,90 e / 15,28 e (aprox.)
Distribució: 22 gener
978-84-17214-95-1

Busca-raons, 8
Rústica
16,00 e / 15,38 e
Distribució: 22 gener
978-84-949281-8-5

Més de

2 milions 

d’exemplars

venuts a tot

el món

11 edicions

de la versió

en castellà

«Jay Heinrichs 

en sap un niu, 

d’argumentació»

The Times

Un llibre

inèdit de Perich

als 25 anys de

la seva mort 
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L’economia de guerra a Sabadell, 1936-1939 
Esteve Deu Baigual

Tercer treball dedicat a l’estudi de la Guerra Civil i la 
ciutat de Sabadell. Aquest volum se centra en les trans-
formacions estructurals de l’economia sabadellenca en 
aquests anys, en l’evolució de l’activitat productiva i en 
les conseqüències derivades d’un context de guerra.

A la ciutat dels llibres. Quarta sèrie 
Josep Massot i Muntaner

Aquest llibre conté un conjunt de capítols que tracten 
aspectes molt diversos de la cultura catalana, des del 
segle XVI fins al XXI. Hi destaquem els dedicats a tota 
una sèrie de cartes desconegudes relacionades amb 
grans figures exiliades.

Dits, fets i veres veritats. Estudis sobre Ramon Muntaner i el seu temps 
Xavier Renedo i Puig, Sadurní Martí Castellà i Josep Antoni Aguilar Àvila

Volum dedicat a la figura de Ramon Muntaner per com-
memorar els set-cents cinquanta i tants anys del seu 
naixement i a ben pocs anys del set-cents aniversari de 
l’inici de la redacció de la Crònica.

Om. Cants i oracions dels monjos budistes 
Sosen Campillo i Josep Manuel

Aquest llibre recull els textos més rellevants que can-
ten a diari els monjos i els laics de les principals tradi-
cions budistes. Expressen una profunda filosofia sobre 
l’existència i, alhora, una gran devoció pel Buda.

Evangelitzar avui 
Jaume Campalans i Serradell

Aquest llibre és un complement del mateix autor de Viure 
i ajudar a viure. Amb senzillesa i amb sentit pastoral se’ns 
hi parla de fer camí amb Jesús en temps de dificultats i de 
sofriment, de la necessitat d’una nova evangelització i de la 
necessitat de fonamentar la vida sobre els valors veritables.

El cel a la terra 
Joaquim Iglesias Aranda

Les pàgines d’aquest llibre ens submergeixen en la vida 
d’una parròquia. L’autor reflexiona sobre els reptes de la co-
munitat: vèncer la rutina i l’avorriment, passar d’una fe ritual 
a una fe viva i compromesa.

Biblioteca
Abat Oliba, 310
304 pàg.
15 x 20 cm. Rústica
24,00 e / 23,08 e
Distribució: 15 gener
978-84-9191-081-7  

Biblioteca
Serra d’Or, 512
232 pàg.
13 x 19  cm. Rústica
14,00 e / 13,46 e
Distribució: 15 gener
978-84-9191-090-9  

Textos i Estudis de
Cultura Catalana, 236
512 pàg.
16 x 22 cm. Rústica
30,00 e / 28,85 e
Distribució: 15 gener
978-84-9191-088-6  

Vària, 371
280 pàg.
16 x 21 cm
Rústica
18,00 e / 17,31 e
Distribució: 15 gener
978-84-9191-092-3  

El Gra de Blat, 237
144 pàg.
11 x 18 cm
Rústica
13,00 e / 12,50 e
Distribució: 15 gener
978-84-9191-093-0  

Saurí, 195
112 pàg.
13,5 x 19,5 cm
Rústica
9,00 e / 8,65 e
Distribució: 15 gener
978-84-9191-094-7  
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100 coses que has de saber de
la música clàssica
David Puertas Esteve 

Aquest llibre explica 100 coses de la música clàs-
sica des de fora i des de dintre, algunes que no 
hauríeu imaginat mai i d’altres que segur que ja 
sabeu. Parla de Bach, de Mozart i de Pau Casals; 
de les millors obres dels darrers 500 anys; de so-
listes, d’auditoris, de festivals, de partitures, de 
constructors de violins...; de la capacitat de la mú-
sica per emocionar-nos i fer-nos vibrar.

De 100 en 100, 58
232 pàg (aprox.). 15,5 x 23,3 cm.
Rústica amb solapes. 14,90 e / 14,33 e (aprox.)
Distribució: 22 gener
CAT:            CAS:
978-84-9034-901-4        978-84-16918-67-6

Intolerancia a la fructosa
Combatirla sin déficits con una dieta equilibrada
Sonia González y Mª Pilar Gómez 

Las intolerancias alimentarias, a la fructosa, sorbitol o lactosa, son cada vez más frecuentes en nues-
tra población. Los casos aumentan a pasos agigantados y en todos los ámbitos (deportistas, ni-

ños, adultos, adolescentes…), dando lugar a un 
gran porcentaje de afectados que poseen un 
repertorio más o menos grave de síntomas di-
gestivos que alteran su ritmo de vida normal, 
pudiendo incluso comprometer el estado nu-

tricional si no se actúa de manera precisa.

Epígrafe, 8
192 pàg. (aprox.)
15,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
13,90 e / 13,37 e (aprox.)
Distribució: 29 gener
978-84-16918-68-3  

Fernando Garrido Tortosa. Agitació i escriptura política. La pulsió cooperativista 
Pere Gabriel

Fernando Garrido Tortosa (Cartagena, 1821-Córdova, 1883), 
fou un polític demòcrata i republicà federal espanyol que es 
proclamà socialista. Escriptor d’una extensa obra progressis-
ta, anticlerical i lliurepensadora, fou, també, un dels princi-
pals i més influents propagandistes del cooperativisme.

La construcció del territori: geografia, identitat i usos polítics
Actes de l’XI Congrés de la CCEPC. Banyoles, 23 i 24 de novembre de 2018 

Actes de l’XI Congrés de la Coordinadora de Centres 
d’Estudis de Parla Catalana, centrat en les qüestions de la 
projecció, ordenació i construcció del territori espanyol al 
llarg dels anys.

Sense ordre ni concert. “La vostra alegria, ningú no us la prendrà” (Jn 16,22) 
Mossèn Josep Pascual Palau. Amb il·lustracions de Montserrat Aixalà Blasco

Les memòries d’un capellà que va convertir-se metafòrica-
ment en un pallasso per encarar les classes de catequesis de 
manera distesa. Durant aquestes classes, el mossèn interac-
tuava amb un ninot amb forma de pallasso, que creava un 
entorn humorístic. 

El Tinter, 159
224 pàg. (aprox.)
15,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
15,00 e / 14,42 e (aprox.)
Distribució: 15 gener
978-84-9034-903-8  

Publicacions CCEPC, 10
496 pàg. (aprox.)
17 x 24 cm
Rústica amb solapes
21,00 e / 20,19 e (aprox.)
Distribució: 15 gener
978-84-9034-905-2  

Cooperativistes
Catalans, 32
96 pàg. 17 x 24 cm
Rústica amb solapes
11,50 e / 11,06 e
Distribució: 15 gener
978-84-9034-904-5  

Tot allò que

cal conèixer de

la música clàssica

a través de 100

capítols curts,

planers i

divulgatius

El libro m
ás

completo sobr
e

la intolerancia

a la fructosa
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Àlbums il·lustrats, 76 
32 pàg. 23,5 x 30 cm. Tapa dura. 15,95 e / 15,34 e
Distribució: 29 gener 
CAT: 978-84-17599-47-8    CAS: 978-84-9142-377-5 

www.xarxadellibres.cat

Indústria 64, entl 1a
08025 Barcelona
T: 932 096 941
info@xarxadellibres.cat
www.xarxadellibres.cat

Com educar el monstre de 
l’armari
Antoine Dole. Il·lustració: Bruno Salamone 

El monstre de l’armari existeix, com ja hem demostrat. Si no exis-
tís, el protagonista d’aquesta història es comportaria de mane-
ra civilitzada i faria cas als pares. Però ha d’educar el monstre 
de l’armari, que sempre està fent poca-soltades. I ensenyar un 
monstre a rentar-se les dents, a pentinar-se, a no tocar els en-
dolls i a no dir paraulotes... és molta feina! 
Per això, no té temps per escoltar
el pare i la mare...

Torna el

protagonista

del monstre de

 l’armari!


