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Llibres singulars
ATLES DE MICRONACIONS

Cinc títols originals sobre micronacions i micropobles,
Proust, humor gràfic i un Tirant Lo Blanch renovat
Graziano
Graziani
Males
Herbes
Tr. Lucia
Pietrelli
408 pàg.
19 €

Graziani proposa un viatge per les 56
micronacions del planeta, la majoria
de les quals són desconegudes però
tenen una història al darrere
interessant, com ara la República de
Kugelmugel, que va néixer per
incloure una sèrie d’allotjaments
esfèrics, o el Regne Gai i Lèsbic de les
Illes del Mar del Corall. Des de la
recerca i la documentació, l’autor
traça un recorregut ple de detalls i
curiositats sobre les micronacions del
planeta.

L’HUMOR GRÀFIC
A BARCELONA
Diversos autors
Efadós
216 pàg. 33 €

PROUST
A CATALUNYA
Diversos autors
Arcàdia
384 pàg. 24 €

L’exuberant patrimoni dels
caricaturistes catalans queda recollit en
un extens volum que demostra la riquesa
de l’humor gràfic del país al llarg dels
anys. Els artistes Antoni Guiral, Jordi
Artigas, Josep Maria Cadena, Jaume
Capdevila, Ricard Mas, Rai Ferrer i Jordi
Riera, coordinats per Eloïsa Sendra,
formen part d’aquesta obra coral que
consta de material de la premsa satírica
de mitjans del segle XIX, acudits de
publicacions infantils i dibuixos
subversius fets en plena dictadura.

Els ateneuencs com Joaquim
Borralleras i Pere Ynglada van ser dels
primers divulgadors de Proust a
Catalunya. La influència de l’escriptor
francès des d’aleshores ha estat cabdal a
Catalunya i, per corroborar-ho, Arcàdia
publica una selecció de textos sobre
l’impacte de Proust. Xavier Pla, Oriol
Ponsatí-Murlà, Valèria Gaillard, Pere
Gimferrer i Josep Maria Pinto són
alguns dels autors dels articles, que
expliquen com Proust ha passat a
formar part de la cultura catalana.

MICROCATALUNYA
Marc Serena
i Edu Bayer
Sidillà
344 pàg. 23,50 €

TIRANT LO BLANCH
Paula Bonet
i Josep Vicent Miralles
Llibres de la Drassana
128 pàg. 19,75 €

Una tercera part del territori de
Catalunya està formada per
micropobles, tot i que el conjunt de
població d’aquests municipis de petites
dimensions no supera l’1% del total. Per
fer palesa l’essència d’aquests municipis
de menys de 500 habitants, els autors
del llibre plasmen el seu viatge per
aquestes poblacions a partir de textos i
fotografies. Es tracta d’un recorregut de
14.000 quilòmetres que recull els
testimonis de les persones que viuen en
aquesta Microcatalunya.

La il·lustradora Paula Bonet i el
periodista Josep Vicent Miralles
versionen Tirant lo Blanch, una de les
obres cabdals de la literatura catalana,
per acostar-la a les noves generacions.
Les aventures amoroses i les lluites del
cavaller Tirant lo Blanch prenen forma
a través de la ploma de Bonet amb un
conjunt d’il·lustracions a doble pàgina
amb el blanc, el negre i el vermell com a
protagonistes. Les imatges serveixen
per acompanyar la lectura del clàssic
medieval.

