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Tres dones

La vida normal

Lisa Taddeo
Traducció de Ricard Vela
978-84-17353-20-9
368 pàg. / 19 €

Dulce Maria Cardoso
Traducció de Pere Comellas
978-84-17353-19-3
272 pàg. / 19 €

British Book Award al millor
llibre de narrativa de no-ficció
(2020)

2n Prêmio Oceanos de Literatura
em Língua Portuguesa

Lisa Taddeo va travessar els EUA
durant vuit anys per entrevistarse amb dones ben diverses i
parlar-hi sobre el desig sexual.
Va acabar triant-ne tres per la
narrativitat i la intensitat de les
seves històries.

«Intel·ligent, emocionant i
amb passatges terribles»
Pere Antoni Pons, Ara

Les tres dimensions
de la llibertat

L’Eliete és una dona normal
de poc més de quaranta anys.
Aparentment la seva vida no té
res d’extraordinari. Les filles no hi
són quasi mai, i amb el marit s’hi
comunica més per Facebook que
quan és a casa. Però de tant en tant
passen coses i la rutina es trenca.

«Una reflexió brillant
sobre els canvis del món, a
la família i a les relacions
personals, una recomanació
sense reserves»
Ramona Pérez, Amb èmfasi

Billy Bragg
Traducció de Ricard Vela
978-84-17353-21-6
72 pàg. / 9,90 €
Amb pròleg del periodista
Antonio Baños
«El capitalisme és com el foc: si
el tens sota control, et donarà
llum i escalfor; si no el vigiles, ho
consumirà tot en el seu camí»,
diu el cantautor, escriptor i
activista d’esquerres anglès Billy
Bragg en aquest assaig polític,
breu i combatiu.

«Bragg tritura neofatxes
i apòstols de la privatització
amb la frescor i precisió amb
què dispara cançons»
Ricard Martín, Time Out
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Inventari de coses perdudes
Judith Schalansky
Traducció de Maria Bosom
978-84-17353-22-3
256 pàg. / 20,50 €
Schalansky combina història, records personals i
ficció per bastir un museu integrat per dotze relats,
cadascun inspirat en una cosa extinta, desapareguda
i, en alguns casos, oblidada.

Més Llibres va néixer el 2017 amb
el propòsit d’ampliar el ventall de
propostes interessants per al públic
lector en llengua catalana, oferint tant
literatura de producció nacional com
estrangera traduïda al català, que també
acaba sent literatura del país.

«El llibre més meravellós de l’any:
amb aquest exercici d’aplegar coses
desaparegudes i convertir el conjunt
en una gran obra literària, l’autora i
dissenyadora ha aconseguit fer màgia»
Alexander Cammann, Die Zeit

Al març presentàvem el nou editor,
el també traductor i vicepresident de
l’AELC Jordi Martín Lloret.
Martín Lloret va impulsar una
nova imatge per al segell, obra del
dissenyador Miquel Puig, comptant amb
il·lustradors per a les cobertes com ara
Riki Blanco o David de las Heras.
Des d’aleshores, moltes coses han
canviat. El món ja no és el que era, i
en molts sentits ja no ho tornarà a ser
mai més. En aquest procés, van quedar
confinades les llibreries i, amb elles,
alguns llibres que no han pogut tenir la
seva oportunitat.
Des de Més Llibres seguim amb la
il·lusió intacta. Per això, us presentem
dues novetats de tardor, alhora que
us convidem a redescobrir els nostres
llibres confinats.

Aquest virus que ens fa tornar bojos
Bernard-Henri Lévy
Traducció de Ferran Ràfols Gesa
978-84-17353-28-5
72 pàg. / 8,90 €
Aquest assaig analitza la crisi del coronavirus des
d’un punt de vista filosòfic. El que interessa a Lévy no
és pas el que el virus ha «dit», sinó el que se li ha fet
dir; no són pas les «lliçons» que caldria aprendre’n,
sinó el deliri interpretatiu en què tothom s’ha volgut
erigir en profeta sobre «el món de després».

