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El quadern de fil
Josep M. Oliveras i Eva Vázquez
Ajuntament de Salt
Llibre catàleg que parteix del material fotogrà-
fic que Josep M. Oliveras exposa de manera

permanent al nucli cen-
tral de la Coma Cros de
Salt. I és a partir de les
mateixes imatges que
Eva Vázquez fa un re-
corregut per la història
de la fàbrica però tam-
bé pels records i les
afectacions que aques-
ta ha tingut en la vida
de molts saltencs.

14 raons d’un país que s’obre
al món
Antoni Sant Blanc / Llibres del Segle
Aquest volum és la versió actualitzada i am-

pliada de la sèrie Cata-
lunya enfront del Mino-
taure, que va sortir pu-
blicada a la revista Pre-
sència entre el febrer i
el juny del 2014. Com
escriu Miquel Berga en
el pròleg, el llibre és
tan amè com docu-
mentat, escrit amb una
prosa vigorosa, apas-
sionada i emotiva.

Manaies de Girona. 75 anys
Diversos autors
Diputació de Girona
Destaca per la cura en la selecció de les imat-
ges, una extensa i acurada informació gràfica,

amb fotos en què apa-
reixen molts associats,
la cronologia històrica
dels manaies, la relació
de les diferents juntes
directives que ha tingut
la confraria. També in-
clou informació històri-
ca com ara la llista de
les persones que han
estat pendonistes.

Llibre de marques
Josep Valls
Curbet Edicions
Recull de tot un seguit de vivències que l’autor
ha anat guardant i perfilant, fruit del seu incan-

sable afany viatger. De
França a Itàlia, passant
per Grècia, Israel, el
nord d’Àfrica i, natural-
ment, per la geografia
més propera a casa se-
va, a la Garrotxa i l’Em-
pordà. També de ciu-
tats que l’han encisat i
de converses i trobades
que rememora.

Patrimoni i guerra. Girona
(1936-1940)
Joaquim Nadal i Gemma Domènech
Ajuntament de Girona

Els historiadors Joa-
quim Nadal i Gemma
Domènech, de l’Institut
Català de Recerca en
Patrimoni Cultural
(ICRPC), reconstrueixen
els episodis més desta-
cables de destrucció i
salvaguarda del patri-
moni artístic gironí du-
rant la Guerra Civil es-
panyola.

48 braçades
Miquel Sunyer
Columna
Aquest no és un llibre sobre esportistes super-
dotats ni sobre superhomes. És un llibre sobre

un jove normal amb
una feina normal, que
es va superar a ell ma-
teix amb anys d’esforç i
sacrifici. És la història
d’algú que, com tots
nosaltres, va sentir que
li faltava alguna cosa i
que va recórrer a allò
que sempre l’havia fet
feliç: l’aigua, el mar.

Segon recull d’epigrames
Carles Fages de Climent
Brau Edicions
Brau continua la recuperació del llegat de l’in-
classificable i polièdric Carles Fages de Climent
(Figueres, 1902-1968) amb l’edició simultània

d’aquest segon recull
d’epigrames –composi-
cions satíriques i pi-
cants que el van fer
molt popular– i el llibre
Auques i balades, que
inclou les auques dedi-
cades a Dalí i la Costa
Brava, etc. Dues lectu-
res per complementar
amb les seves Memò-
ries, editades fa poc.

Nàufrags
Prudenci Bertrana
Edicions de la Ela Geminada
Tercer volum de la Biblioteca Prudenci Bertra-
na, que dirigeix el professor de la UdG Xavier
Pla. Es tracta de la reedició de la novel·la que

Prudenci Bertrana va
ambientar a Banyoles,
sense esmentar el nom
de la ciutat, i que té
com a protagonista un
capellà que és ordenat
sacerdot a Girona, fet
que el portarà a la ru-
ïna moral, perquè s’en-
amora de la seva cosi-
na i, és clar, aquest és
un amor prohibit.

Estudi que posa llum sobre un element cabdal de la catedral
de Girona, la porta dels Apòstols, a partir de l’immens fons
fotogràfic del Centre de Recerca i Difusió de la Imatge
(CRDI) de l’Ajuntament de Girona i la feina d’investigació
que s’hi duu a terme. El llibre, a més de detallar amb pro-
funditat la història i característiques tècniques d’aquest ele-
ment arquitectònic, revela alguns dels seus principals miste-
ris. Imprescindible per a tots els amants del patrimoni.

Girona. La porta dels Apòstols
Pere Freixas / Ajuntament de Girona

El portal de la catedral

Detall del portal CRDI

La mirada Ministral
Jaume Ministral
Diputació de Girona
Recull d’una seixantena d’articles de Jaume
Ministral i Masià (Girona, 1914-Barcelona,
1982), mestre i escriptor polifacètic de novel·la,

teatre, col·laboracions
periodístiques i guions
radiofònics i televisius.
Els articles de La mira-
da Ministral daten, ma-
joritàriament, dels anys
seixanta i setanta, i van
ser publicats en dife-
rents capçaleres de
premsa, entre aquestes
Presència, on va escriu-
re amb assiduïtat.




