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Magí Camps publica Parla’m 
amb estil, un llibre per a tots 
aquells que vulguin expressar-
se millor. Camps vol que el 
lector sigui conscient del 
llenguatge que utilitza i 
reflexioni sobre l’ús de les 
paraules. El periodista parla 
amb un llenguatge fresc sobre 
eufemismes, llenguatge 
inclusiu, neologismes i errors 
en aquest manual d’estil, 
carregat d’exemples i 
anècdotes per ajudar el lector 
a perfilar la seva manera de 
parlar. 

PARLA’M AMB ESTIL 
Magí Camps 
Eumo  
168 pàg. 
15 €

De la mateixa manera que 
Jordi Basté reflexiona sobre la 
pandèmia a Sol com un mussol, 
Tatxo Benet escriu La 
travessia més difícil, un llibre 
testimonial sobre la seva 
experiència amb el covid-19. 
Benet relata en primera 
persona tots els episodis que 
va viure, des del diagnòstic 
inicial el març de l’any passat 
fins a la seva recuperació, 
passant per l’ingrés al Clínic. 
També reflexiona sobre la 
precarietat als hospitals i ret 
homenatge al seu personal.   

LA TRAVESSIA  
MÉS DIFÍCIL 
Tatxo Benet 
Viena  
192 pàg. 18 €

Per diagnosticar l’estat de 
salut actual del català, la 
lingüista Carme Junyent 
reuneix 77 visions diverses de 
persones que treballen amb la 
llengua avui dia. Professors, 
sociolingüistes, activistes i 
comunicadors aborden la 
presència del català al país i 
els reptes que cal resoldre de 
forma més urgent. A través 
d’articles breus, aborden 
qüestions com la immersió 
lingüística, la presència del 
català a internet i la imatge 
internacional de la llengua.

EL CATALÀ, LA LLENGUA 
EFERVESCENT 
Diversos autors 
Viena  
184 pàg. 16 €

El secretari de Salut Pública, 
Josep Maria Argimon, i el 
president del Col·legi de 
Metges de Barcelona, Jaume 
Padrós, uneixen les veus en 
aquest llibre que repassa com 
ha estat a Catalunya l’últim 
any de pandèmia. Els reptes 
de l’atenció sanitària, el 
tractament de la mort i de la 
vellesa, la gestió del patiment i 
del dol centren aquesta 
conversa en què reflexionen 
sobre com la irrupció del 
coronavirus ha capgirat la 
manera com entenem la vida. 

2 METGES I 1 PANDÈMIA 
Josep Maria Argimon i 
Jaume Padrós 
Símbol Editors  
184 pàg. 20 €

La pandèmia del coronavirus 
ha posat sobre la taula tot un 
seguit de qüestions que, 
abans, la humanitat assumia i 
donava per fet. Com cal 
respondre davant d’una 
emergència sanitària global? 
Per què som tan vulnerables i 
com s’hi pot fer front? El 
metge i investigador de la 
Universitat de Leicester dona 
algunes claus per fer front a 
futures crisis sanitàries 
mitjançant una anàlisi que 
busca solucions als errors 
comesos amb el covid-19.

LLIÇONS D’UNA  
PANDÈMIA 
Salvador Macip 
Anagrama  
96 pàg. 9,90 €

“No hem de convertir el català 
en una llengua insuportable”, 
defensa el filòleg i escriptor 
Enric Gomà. Per això, en 
aquest manifest ple d’humor 
l’autor fa una crida a donar via 
lliure a la llengua perquè es 
desenvolupi sense les 
rigideses academicistes. Gomà 
és partidari d’acceptar 
paraules d’origen popular i 
tan recurrents en l’oralitat 
com ara guai, pixapí i àrbit. 
També treu ferro a les veus 
que alternen sobre l’extinció 
de la llengua.

EL CATALÀ TRANQUIL 
Enric Gomà 
Pòrtic  
192 pàg. 
15,90 €

Llibres per diagnosticar l’estat de salut del català (i millorar-lo)
De la llengua

Oriol Mitjà s’ha convertit, 
l’últim any, en l’epidemiòleg 
més conegut de Catalunya. El 
científic plasma en aquest 
assaig la seva mirada sobre la 
pandèmia del coronavirus, 
però va més enllà de la crisi i 
també explica com li va sorgir 
la vocació. Mitjà relata en 
primera persona una de les 
experiències professionals 
que més el van marcar, la 
lluita contra el pian a Papua 
Nova Guinea, i detalla com ha 
viscut l’evolució del covid-19 
des dins de les institucions.

A COR OBERT 
Oriol Mitjà 
Columna / Destino  
304 pàg. 
19,90 €

Després de l’èxit dels seus 
quaderns d’estiu i d’English is 
not easy, Blackie Books 
publica un llibre sobre el 
català. Darrere de la 
metodologia del curset hi ha 
Míriam Martín Lloret, 
lingüista de l’Optimot, Joan 
Ferrús, humorista, i Olga 
Capdevila, il·lustradora. Amb 
una metodologia carregada 
d’humor i innovadora, el 
manual es presenta com una 
eina útil tant per a catalans 
com per a estrangers, amb 
entrades planeres i informals. 

CURSET: MÈTODE DE 
CATALÀ PER A TOTHOM 
M. Martín, J. Ferrús,  
O. Capdevila Blackie Books  
320 pàg. 19,90 €

Encara no sabem del cert com 
serà el món després de la 
pandèmia, però els autors 
d’aquest assaig ho tenen 
claríssim: tot ha de canviar. 
Pensadors de la talla de Noam 
Chomsky, Saskia Sassen, 
David Adler i Slavoj Zizek 
reflexionen sobre com el 
coronavirus ha fet encara més 
evidents les desigualtats 
socials i ha posat el 
capitalisme contra les cordes. 
Els autors aborden la crisi 
climàtica, l’amenaça nuclear, 
el racisme i la violència.

TOT HA DE CANVIAR! 
Diversos autors 
Raig Verd  
308 pàg. 
21,90 €

Després de publicar un assaig 
sobre la situació de la llengua 
a El futur del català depèn de 
tu, Carme Junyent ha 
col·laborat amb el traductor 
Pere Comellas per escriure 
aquest llibre en què tracten el 
paper de la llengua a l’hora de 
construir una identitat i crear 
comunitat. Reflexionen sobre 
la diversitat lingüística i els 
seus aspectes positius, i 
desmunten els prejudicis que 
hi ha al voltant de determinats 
idiomes per celebrar la 
riquesa lingüística. 

ELS COLORS DE LA NEU  
Maria Carme Junyent,  
Pere Comellas 
Eumo  
160 pàg. 20 €

Els metges i els malalts de covid són els autors més mediàtics d’aquest any
Sobre la pandèmia


