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L’home victòria 
Josep Jorge Fernández

Stephen Davies, un vidu que molts consideren un fracassat, 
viu amb la seva filla en una caravana als afores de Milwaukke. 
Bob, el seu germà, de qui no havia sabut res des de feia més 
de vint anys, torna inesperadament a la ciutat per visitar la 
seva mare, malalta d’Alzheimer. 

Text-ures 
Imma López Pavia

Reduccions, número 109 

Aquest número conté textos de Pilar Cabot, Josep Checa, 
Víctor Pallàs, Anton Carrera, Joan Todó, Gerard Cisneros, 
Noèlia Díaz - Vicedo i August Bover; traduccions del poeta 
romanès Andrei Dósa, a càrrec de Xavier Montoliu, i de la 
poeta polonesa Bronka Nowicka, a càrrec de Xavier Farré. I 
en l’apartat d’Estudis i comentaris destaca el text de Blanca 
Llum Vidal sobre el poema VII d’Ausiàs March.

Dietaris de l’exili mexicà (1943-1956) 
Artur Bladé Desumvila

Aquestes memòries de l’exili mexicà són el testimoni excep-
cional de les experiències viscudes per Bladé Desumvila en el 
seu llarg exili de 22 anys en terres mexicanes. En aquest pri-
mer volum, es recullen les vivències comunes de tants exiliats 
en aquell país fins al 1956, amb la visió particular de Bladé.

Teatre original. Traduccions teatrals 
Josep A. Baixeras

En aquest quart volum de l’Obra Completa de Josep A. Bai-
xeras es recullen obres de teatre originals de l’autor i altres de 
traduïdes per ell, entre les quals n’hi ha de Goethe i Turrini, en 
un total de 13 textos. El teatre de Baixeras es caracteritza per 
la seva ironia i mordacitat, encara més que la seva narrativa.

Narrativa, 59
112 pàg. (aprox.)
14,5 x 21,5 cm
Rústica amb solapes
14,00 e / 13,46 e (aprox.)
Distribució: 22 gener
978-84-8330-977-3

Poesia, 218
72 pàg. (aprox.)
13,5 x 20,5 cm
Rústica amb solapes
11,00 e / 10,58 e (aprox.)
Distribució: 22 gener
978-84-8330-978-0

Reduccions 109
160 pàg.
13,5 x 20,5 cm
Rústica
14,00 e / 13,46 e
Distribució: 17 gener
1166160160004

Obra Completa Artur
Bladé Seumvila, 13
568 pàg. (aprox.)
15,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
23,90 e / 22,98 e (aprox.)
Distribució: 24 gener
978-84-9034-687-7

Josep A. Baixeras
Obra Completa, 4
600 pàg. (aprox.)
15,5 x 23,3 cm
Tapa dura
23,00 e / 22,11 e (aprox.)
Distribució: 24 gener
978-84-9034-688-4

El actor adolescente
Manual de urgencia para profesorado en apuros
Ignacio Aranguren

Una visión amplia de la pedagogía del teatro y su gran valor en 
el ámbito de la docencia.

Didácticas, 16
448 pàg.
13 x 20,5 cm
Rústica
30,00 e / 28,85 e
Distribució: 29 gener  
978-84-9142-124-5

XXXVII Premi de Narrativa Curta «25 d’abril»
Vila de Benissa 2017

XXXVII Premi de Poesia Vila de Benissa 2017
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El temps regalat
Un assaig sobre l’espera 
Andrea Köhler
Traducció: Joan Ferrarons i Llagostera

Què fem quan no fem res? Esperar. Per a Andrea Köhler això no és 
una pèrdua de temps, sinó una manera d’usar el temps. 

Però ara que el temps està modelat per una tecno-
logia que ens aclapara, cal reaprendre i afavorir 

l’art de saber esperar perquè, sovint, mentre 
ens mantenim a l’expectativa —amb el cor en 
suspens i el 
futur només 
imaginat—, 
gaudim de la 

part més rica i 
satisfactòria de 

la nostra vida.
Dotat alhora de lirisme 

i profunditat, El temps regalat és una 
enraonada meditació sobre com els 
éssers humans deixem la nostra em-
premta en el temps. 

El diari de la Myriam
Myriam Rawick. Traducció: Aurèlia Manils

Entre juny del 2011 i desembre del 2016, 
Myriam va escriure el seu diari per-
sonal, com fan moltes nenes arreu 
del món. Però ella vivia i es feia 
gran al cor d’una guerra: va veu-
re com, gradualment, els adults 
s’inquietaven, els carrers es buida-

ven i les botigues tan-
caven. Després, pas-

sant els mesos, van 
arribar els trets, les 
bombes i els «ho-
mes de negre». I la 

seva família va ha-
ver de fugir.

Un relat universal i cor-
prenedor, el testimoni excepcional 
d’una infantesa esmicolada.

«Aquest matí ens han deixat tornar 
a casa. De l’apartament, del carrer, 
del nostre barri, no en queda res.»

El Fil d’Ariadna, 107 
272 pàg. (aprox.)
13,8 x 21,3 cm
Rústica amb solapes
18,00 e / 17,31 e (aprox.)
Distribució: 31 gener   
978-84-17214-16-6

El Fil d’Ariadna, 106 
96 pàg. (aprox.)
13,8 x 21,3 cm
Rústica amb solapes
13,00 e / 12,50 e (aprox.)
Distribució: 31 gener   
978-84-17214-17-3

Un testimoni

excepcional

i únic de

la guerra

siriana

«Et fa creure que

ets molt intel·ligent.

El vaig llegir dues vegades 

només per obsequiar-me

a mi mateix.» 

Richard Ford

•

«Hi ha observacions

profundes i veritables

a cada pàgina.»   

Leon Wieseltier

«Em dic Myriam

i tinc tretze 
anys.

He crescu
t a Jabal

Saydé, el barri d’Alep

(Síria) on vaig néixer.

Un barri que ja

no existeix.»

Un assaig

sobre l’art

de saber

esperar
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La història de la ciència
com mai te l’han explicat
Ignasi Llorente 

La part humana de la ciència i els científics.
Com eren i com vivien els grans científics de la his-
tòria? Com van produir-se els grans avenços? Com 
encaixava la seva genialitat amb una societat que so-
vint els prenia per bojos?
Ignasi Llorente es proposa acostar-nos la història de 
la ciència des d’un punt de vista insòlit: la narració 
d’episodis significatius en les vides dels científics per 
entendre’ls com a persones, abans que com a sa-
vis excèntrics i obsessius. Aportant el factor humà, 
la vivència i l’emoció, aconsegueix desmuntar mites 
i creences absurdes al voltant dels descobriments i 
els científics.

100 qüestions sobre l’univers
Del Big Bang a la cerca de la vida
Joan Anton Català Amigó

Com va néixer l’univers? Quina dimensió té? Quin serà el seu 
final? Hi pot haver algú més, allà fora? Què són exactament 

les estrelles de neutrons i 
els forats negres? Aquest 
llibre permet entendre 
com viu, i com mor, una 
estrella; com es formen els 

planetes, i què els conver-
teix en habitables. Realitza un 

viatge en el temps per veure el fi-
nal del Sol i de la Terra. Observa com dos bessons 
envelleixen a ritme diferent. Debat sobre l’origen de 
la vida. I ensenya com detectar altres civilitzacions.

Inspira, 66 
288 pàg. (aprox.)
14,5 x 23 cm
Rústica amb solapes
18,00 e / 17,31 e (aprox.)
Distribució: 31 gener   
978-84-17214-15-9

De 100 en 100, 46 
160  pàg. (aprox.)
15,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
13,50 e / 12,98 e (aprox.)
Distribució: 31 gener   
978-84-9034-690-7

Cartes impertinents 
de dona a dona 

M. Aurèlia Capmany

Cartes impertinents reuneix una sèrie de 27 
cartes de dona a dona per fer un retrat i, al mateix 
temps, establir un diàleg entre dones de totes menes i condicions.
L’obra s’estructura, així, com un conjunt de cartes, cada carta és 
d’una dona que escriu a una altra dona. Hi trobem dones de carn 
i ossos, algunes conegudes (com Caterina Albert) i altres anòni-
mes, alguns personatges històrics (com Madame Stäel) i alguns 
literaris (Lady Macbeth o Antígona).

La Gent del Llamp, 80
144 pàg. (aprox.)
15,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
13,50 e / 12,98 e (aprox.)
Distribució: 31 gener   
978-84-9034-691-4

100 preguntes

que permeten fer

una exploració

exhaustiva i

sorprenent per

la immensitat

de l’univers

Una història

de la ciència

per a tots

els públics.

No calen

coneixements

científics

Centenari 

del naixement

Maria Aurèlia

Capmany



Carta oberta als animals
(i a aquells que els estimen)
Frédéric Lenoir. Traducció: Anna-Maria Corredor Plaja 

“Probablement, i espero amb tota la nostra satisfacció, as-
sistim a la transició cap a un estadi ètic més alt en el qual 
el pensament humanístic s’emancipa del seu marc antro-
pocèntric i s’estén a tots els éssers sensibles que poblen la 
Terra. Per tant, mostrar “la humanitat” no significa simple-
ment respectar a altres éssers humans, sinó a tots els éssers 
vius, segons el seu grau de sensibilitat i consciència. La vida 
s’ha expressat a la Terra a través d’una gran diversitat.
Atès que l’ésser humà és avui l’espècie més conscient i 
poderosa, pot utilitzar les seves forces per no explotar 
i destruir aquestes formes de vida, sinó per protegir-les i 
servir-les. És per a nosaltres la nostra vocació més bella: 
protectors i servidors del món.” 
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Plantes salvatges comestibles  
Christa Bastgen, Berko Schröder i Stefanie Zurlutter

Aquesta guia de natura de format butxaca identifica 
més de 300 espècies de plantes salvatges comes-

tibles presents al territori, i es complementa amb 
la inclusió de més de 1.500 fotografies reals a 
tot color. Les espècies es diferencien amb co-
dis de colors perquè el lector s’orienti bé entre 
les pàgines de la guia, sempre amb la idea de 

facilitar-ne la identificació. 
Dóna informació detallada de 

cada tipus de planta i els seus 
fruits, mitjançant l’anàlisi de les 

seves parts i característiques, distribució i d’altres 
curiositats i dades interessants al respecte, i se 
centra en facilitar la identificació de les espècies. 

Fora de col·lecció
256 pàg.
19,3 x 11,8 cm
Rústica amb solapes
23,00 e / 22,12 e (aprox.)
Distribució: 31 gener  
978-84-9034-686-0

Molins del Collsacabra 
Història i inventari
Francesc Roma i Casanovas

Recull i inventaria una setantena d’estructures dedicades a 
l’aprofitament de l’energia hidràulica, com són els molins.

El Tinter, 145
192 pàg. (aprox.)
17 x 24 cm
Rústica amb solapes
14,90 e / 14,33 e
Distribució: 24 gener
978-84-9034-689-1

Busca-raons, 4
200 pàg. (aprox.)
17 x 12 cm.
Rústica
16,00 e / 15,38 e
Distribució:
31 gener
978-84-947484-2-4

Guia botànica

a tot color molt

extensa, exhaustiva

i ordenada sobre

el món de les

plantes salvatges

comestibles

del territori

S’hi detallen

més de 300

espècies de

 plantes

salvatges

comestibles

Tota la flora

que s’hi identifica 

s’acompanya de

fotografies
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Andreu Nin, militant de la cultura
Judit Figuerola 

Aquesta obra ens permet endinsar-nos en les múltiples ca-
res de la figura polièdrica d’Andreu Nin. Tot un recorregut 
que contribueix a fer palesa la qualitat intel·lectual i humana 
d’aquest revolucionari empedreït. 

Textos i Estudis de
Cultura Catalana, 118
200 pàg.
16 x 22 cm
Rústica
20,00 e / 19,23 e
Distribució: 17 gener
978-84-9883-950-0

Dalí:
Acadèmia neocubista i altres obres
Jordi Falgàs

L’autor, especialista en l’obra de Dalí, ens explica com van 
arribar els quadres i dibuixos del pintor al Museu de Montse-
rrat, i n’explica tots els detalls.

Monografies, 3
152 pàg.
11,3 x 16,5 cm
Rústica
12,00 e / 11,54 e
Distribució: 17 gener
978-84-9883-951-7

Cinema i tradicions religioses
Catolicisme, pensament social i literatura
Joan-Andreu Rocha

Una invitació a tastar el gran fons cinematogràfic que gira a 
l’entorn del fet religiós. Al llarg dels últims anys, Joan-Andreu 
Rocha ha aplegat la informació recollida en el Fons Filmo-
gràfic de les Religions.

Cristianisme i
Cultura, 88
400 pàg.
12,5 x 21 cm
Rústica amb solapes
24,00 e / 23,08 e
Distribució: 29 gener
978-84-8330-973-5

Temps obert. Relat, criteri i proposta
Josep Bofarull i Núria Ventura

Aquest llibre transcriu llargues converses mantingudes 
pels autors, els quals tracten amb espontaneïtat, franque-
sa i convicció temes com la mort, l’envelliment, l’eutanàsia, 
la solitud, el paper de la dona a l’Església...

Prisma, 42
192 pàg. (aprox.)
15,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
14,50 e / 13,94 e (aprox.)
Distribució: 31 gener
978-84-9034-692-1

Vidal i Barraquer, 
cardenal de la pau.
Volum 1
Ramon Muntanyola

UNITAT: 15 x 20 cm - Rústica - 25,00 e / 24,04 e - Distribució: 17 gener

Vidal i Barraquer, 
cardenal de la pau.
Volum 2
Ramon Muntanyola

392 pàg.
Biblioteca Abat Oliba, 303
978-84-9883-946-3

356 pàg.
Biblioteca Abat Oliba, 304
978-84-9883-948-7

Amb motiu dels cent anys del naixement de Ramon Muntanyola (el 2017) i els cent-cinquanta anys del naixement del car-
denal Vidal i Barraquer (2018), hem volgut posar al dia aquesta biografia, mantenint els criteris de l’autor. En dos volums.
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100 nombres que hicieron grande a
la Real. De la ‘A’ de Arconada a la ‘Z’ de Zamora
Kike Marín

Un recorrido por la historia centenaria de la Real a través de 
sus futbolistas.

Cien x 100, 26
232 pàg. (aprox.)
15,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
14,90 e / 14,32 e (aprox.)
Distribució: 31 gener
978-84-16918-27-0

Tant de gust...
senyor Pompeu Fabra
M. Carme Bernal i Carme Rubio. Il·lustració: Jordi Zaldívar 

Pompeu Fabra va ser una figura cabdal de la nostra cultura. Aquest volum presenta 
una petita biografia, un breu context històric i una selecció comentada de fragments 
de les seves obres, que ens ajuden a conèixer qui va ser, en què va consistir el seu 
treball i quina és l’empremta que va deixar. 

Camins de terra (1865-2015)

Camins de ferro 
150 anys del ferrocarril a l’Hospitalet de l’Infant 
Diversos autors

Fora de col·lecció
208 pàg.
21 x 29,7 cm
Tapa dura
25,00 e / 24,04 e
Distribució: 17 gener
978-84-9034-693-8

Alexandre de Cabanyes. 1877-1972
Textos d’Ester Alsina, Francesc Fontbona,
Oriol Pi de Cabanyes i Francesc Puig Rovira

El primer gran catàleg sobre l’últim modernista amb més 
de 150 reproduccions en color. 

Art, 18 
208 pàg. (aprox.)
21 x 21 cm
Rústica
25,00 e / 24,04 e (aprox.)
Distribució: 31 gener
978-84-8330-976-6

Tant de gust, 10
88 pàg.
16 x 21,5 cm
Rústica
17,00 e / 16,35 e
Distribució: 24 gener  
978-84-9883-953-1

Fora els murs!
Gemma Armengol
Il·lustració: Òscar Julve

Un grup de tèrmits acrobàtics de 
l’Àfrica visiten el jardí on viu la ma-
rieta Antonieta. Aquesta se sorprèn 
perquè els seus veïns estan construint 
uns murs per por que els tèrmits els 
robin. Un dia es posa a ploure i han de 
refugiar-se al termiter. Seran aquests 
tèrmits tan perillosos com pensaven? 
Potser els murs no eren tan necessaris... 

Les bestioles del jardí, 16
24 pàg. 16,5 x 19 cm. Rústica. 6,00 e / 5,77 e
Distribució: 24 gener
CAT: 978-84-16844-59-3

CAS lletra manuscrita:
978-84-9142-122-1

CAS lletra impremta:
978-84-9142-125-2

Llibre

elaborat segons

les directrius de

Lectura Fàcil



www.xarxadellibres.cat
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El monstre de l’armari existeix... 
i t’ho demostraré 
Antoine Dole
Il·lustració: Bruno Salamone 

Tots tenim a casa un 
monstre a dintre de 
l’armari que ens des-
endreça l’habitació, 
que ens perd els mi-
tjons, que ens roba 

els jerseis lletjos que 
ens fa la mare o que no 

ens deixa concentrar-nos 
a classe. Una divertida història d’un 
intrèpid nen que posarà tota mena 
d’excuses als seus pares per demos-
trar l’existència del monstre que li 
ho fa tot malbé.

Àlbums il·lustrats, 43
32 pàg.
25 x 32 cm
Cartoné
15,95 e / 15,34 e
Distribució:
31 gener

CAT:
978-84-16844-58-6 
  
       

CAS:
978-84-9142-121-4

 
Un relat

original sobre els 

deures quotidians 

que tenen els nens i 

les nenes, amb unes 

il·lustracions

molt delicades


