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Per riure-us-en de la crisi,
una proposta ben seriosa
que recopila en un llibre
–Enfoteu-vos-en!, editorial
Angle– l’humor indignat
de 45 ninotaires del país. I
si voleu saber com hem
arribat fins aquí, la reflexió
de dos compromesos
activistes socials a Vides
hipotecades. La crisi no
passarà desapercebuda a
les portades de les
novetats de Sant Jordi,
però tampoc ho farà el
més gran motiu
d’optimisme de molts
catalans, el Barça.

«EL QUIXOTE VA
ESBORRAR EL QUIXOT»
Autor: LLUÍS MARIA
MANDADO
Editorial: LLIBRES DE L’ÍNDEX
Pàgines: 210
Preu:18 €

Un estudi de Lluís M. Man-
dado que pretén demostrar

la catalanitat de l’obra mestra de Miguel de Cer-
vantes. El llibre mostra com, al segle XVII, la
possessió de determinats llibres podia arribar a
ser mortal, com el govern espanyol va crear la
censura i les maneres com aquesta eliminava,
corregia, mutilava obres i autors.

«#MICCIONARI»
Autor: FRANCESC
DOMÈNECH
Editorial: COLUMNA
Pàgines: 160 / Preu: 11,95 €

Recull de definicions en lí-
nia, ocurrències i frases di-
vertides per passar una bona
estona i entendre una mica

més els temps que vivim. Uns exemples: Joana
Ortega. @joanaortega: Mosqueigcat. Sensació amb
què sovint tornem després d’una reunió a Ma-
drid. Cesk Freixas. @ceskfreixas: Ipodcondríac.
Persona que pensa que els aparells electrònics li
estan a punt de petar.

«TOTS ELS MEUS
SECRETS, O GAIREBÉ»
Autor: VÍCTOR AMELA
Traducció: EMMA GARCÍA
Editorial: EDICIONES B
Pàgines: 320
Preu: 16,50 €

El periodista Víctor-M. Ame-
la comparteix en aquest lli-

bre aspectes dels seus molts interessos i trets in-
sòlits d’una personalitat inquieta. «Amb esperit
disbauxat i prosa eixelebrada –explica l’autor–,
revelo secrets que van des dels meus mitjons fins
al meu prepuci, des de certes inclinacions fins a
algunes vivències.»

«EN DIRECTE»
Autors: JOSEP CUNÍ, PILAR
RAHOLA
Editorial: ROSA DELS VENTS
Pàgines: 160 / Preu: 15,55 €

Tot i els anys que fa que
col·laboren a la ràdio i a la
televisió, aquesta és la pri-
mera vegada que un llibre

recull els pensaments de Josep Cuní i Pilar Raho-
la, no sempre concordants, expressats en una
conversa pausada i reflexiva. A En directe, els dos
periodistes repassen l’origen de la seva relació i
discuteixen sobre Catalunya, la llengua, la co-
municació i el futur del periodisme.

«ELEMENTS I
RECURSOS
MINERALS»
Autors: JOAQUIM SANZ,
ORIOL TOMASA
Editorial: ZENOBITA
Pàgines: 128 / Preu: 16 €

Llibre didàctic sobre les
aplicacions i el reciclatge

dels recursos minerals. L’obra conté diverses fitxes
per a cada mineral on s’anuncien les principals
característiques, es descriuen les seves aplicacions i
s’explica el seu reciclatge. L’obra, que s’acompanya
d’un CD, se centra en el contingut del Museu de
Geologia Valentí Masachs de Manresa (UPC).

«UN BLANC A LA NACIÓ
CULER»
Autor: JORDI MERCADER
Editorial: COLUMNA
Pàgines: 96
Preu: 15,50 €

Jordi Mercader, un català se-
guidor del Reial Madrid, ex-
plica el que molts culers es

pregunten: com es pot ser català i del Madrid?
Tot i que sovint ho confonem, la política i l’es-
port estan totalment allunyats l’una de l’altre.
Mercader explica els motius que ens porten so-
vint a veure l’enfrontament Barça-Madrid com
un enfrontament Catalunya-Espanya.

«EL BARÇA»
Autor: SANDRO MODEO
Traducció: PAU VIDAL
Editorial: EDICIONS 62
Pàgines: 280 / Preu: 22 €

Sandro Modeo, periodista
esportiu italià, va quedar en-
lluernat la nit del 28 de
maig del 2011 quan l’equip

de Guardiola va guanyar la copa de Campions de
la Lliga d’Europa a Wembley després de vèncer el
Manchester United. Segons Modeo, no es va
tractar només d’un nou èxit esportiu, sinó que
va suposar l’esclat d’una nova dimensió futbolís-
tica i el punt culminant del «futbol total».

«MERDA D’INFÀNCIA»
Autor: XAVIER SARDÀ
Traducció: MARC BARROBÉS
Editorial: EDICIONS B
Pàgines: 264 / Preu: 18 €

A Merda d’infància, el perio-
dista Xavier Sardà repassa,
amb l’humor personal que
el caracteritza, els moments

més durs de la seva vida. Des de l’estranyesa i la
soledat de viure lluny de la casa familiar, amb els
seus avis «falsos» durant la malaltia de la seva
mare, fins a la tornada a una seminormalitat
d’orfe amb la resta de germans, l’adolescència en
els últims anys del franquisme...

a temps que esmorzem amb males
notícies: crisi econòmica, desigual-

tats socials, atur, prima de risc... Què
passa si, en aquest context, ajuntem 45
ninotaires de tots els mitjans de comu-
nicació en català? El resultat és l’humor
indignat d’Enfoteu-vos-en!, una crònica i
denúncia de les desigualtats socials del
nostre món més proper utilitzant tots
els recursos humorístics de la vinyeta.
Un llibre il·lustrat amb la participació
de quaranta-cinc ninotaires del país,
com ara Azagra, Toni Batllori, Andreu
Buenafuente, Fer, Miquel Ferreres, Ma-
nel Fontdevila, Kap, Ventura&Coromi-
na, Anthony Garner-ANT... Els benefi-
cis del llibre es destinaran a Arrels Fun-
dació, que lluita contra la pobresa.

F
Val més riure...

«ENFOTEU-
VOS -EN!»
Autor:
DIVERSOS
Editorial: ANGLE
Pàgines: 144
Preu: 12,80 €
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• Utilitzi l’aigua de la seva finca per regar el jardí i l’hort, per a la piscina i per a ús domèstic 

• Disposem d’equips de reduïdes dimensions, ràpids i silenciosos • Fem el seu pou en un dia

POUS OBERTS: Construcció, neteja i aprofundiment

POUS D’AIGUA 40 anys d’experiència!
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""AApprrooffiittii  llaa  sseevvaa  pprròòppiiaa  aaiigguuaa  ppeerr  rreeggaarr""

«EL LLIBRE DE L’ANY»
Autor: VICENÇ PAGÈS
Il·lustracions: JOAN MATEU
Editorial: LA BUTXACA
Pàgines: 123 / Preu: 16,95 €

Cinquanta-tres textos que
segueixen el curs de l’any:
des dels propòsits inicials
fins als banquets finals. En-

tremig, s’escola la roda de bufandes i banyadors,
però també les celebracions que ens endrecen la
vida, tant les religioses com les seculars. Vicenç
Pagès ha seleccionat un article per cada setmana
de l’any –del gruix de textos que ha publicat a El
Punt i Presència–, que ha il·lustrat Joan Mateu.

«QUARTS I HORES I.
SOCIETAT I POLÍTICA»
Autor: JOSEP SANTESMASES
I OLLÉ
Editorial: AROLA EDITORS
Pàgines: 184
Preu: 17 €

Es tracte d’un recull de 85
articles de Josep Santesmases

publicats des de l’any 2002 al 2011 al desapare-
gut setmanari de Valls El Pati o a l’edició del
Camp de Tarragona d’El Punt, que fusionat amb
l’Avui ha donat lloc a El Punt Avui, on continua
escrivint quinzenalment. El llibre recull els que
tenen un contingut més polític, més social.

«EL LLIBRE DELS PEUS»
Autora: GLÒRIA MARTÍNEZ
Editorial: CLUB EDITOR
Pàgines: 120
Preu: 15 €

Els peus són la nostra base:
quan ens fan mal, és tota la
persona qui se’n ressent.
Aquest llibre es dirigeix a

tothom qui vulgui ocupar-se activament de la se-
va salut. Ofereix eines pràctiques per donar res-
posta als dolors: coneixements per entendre com
funcionen, reflexions per detectar-ne l’origen,
exercicis per curar-los. I no cal que espereu a te-
nir mal als peus per llegir-lo...

«OPINIONS D’UN
PALLASSO»
Autor: TORTELL POLTRONA
Editorial: PROTEUS
Pàgines: 104 / Preu: 13 €

Opinions d’un pallasso és una
llarga conversa mantinguda
al costat de la vela del Circ
Cric a Sant Esteve de Palau-

tordera, amb el soroll de fons del circ. Una con-
versa que Jaume Mateu –Tortell Poltrona–, un dels
paradigmes de l’artista socialment compromès,
manté amb Miquel Osset, bioquímic de forma-
ció que fa uns anys es va embarcar en l’aventura
editorial i el 2008 va fundar Editorial Proteus.

«LA GARRIGA SECRETA
3»
Autors: DIVERSOS
(coordinació, JOSEP MAS)
Editorial: ASS. LA GARRIGA
SECRETA
Pàgines: 174 / Preu: 16 €

Aquest és el tercer volum
d’un projecte que un grup

de garriguencs va començar l’any 2009 amb l’ob-
jectiu de recopilar històries poc conegudes, ra-
cons amagats, persones i entitats de la vida de la
població. En aquest volum s’inclou, per exem-
ple, el mapa dels torrents o la partitura de l’him-
ne dels escoltes dels anys cinquanta.

«LLEGIR LA
SIGNATURA»
Autora: M. TERESA GRAELLS
Editorial: VIENA
Pàgines: 232 / Preu: 17,50 €

És cert que la manera de sig-
nar és un reflex de la perso-
nalitat? M. Teresa Graells ho
explica amb detall a Llegir la

signatura, un llibre amb el qual aprendrem a fer
una lectura pràctica de les característiques de la
signatura i la rúbrica des del punt de vista psico-
lògic i a utilitzar-la com a eina de coneixement
de la personalitat del signant o, en el cas de la
pròpia signatura, d’autoconeixement.

«COSES DE LA VIDA
MODERNA»
Autor: RÒMUL BROTONS
Editorial: ALBERTÍ
Pàgines: 192 / Preu: 16 €

Saps on es va instal·lar la
primera bústia a Barcelona?
I la primera cabina telefòni-
ca? On es va obrir el primer

restaurant i la primera pizzeria? Quins van ser els
primers grans magatzems? Què va ser primer,
l’ascensor o la porta giratòria? Ròmul Brotons,
escriptor, editor i dissenyador gràfic, ens presen-
ta 58 invents que han transformat la ciutat de
Barcelona.
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enim pressa, molta pressa», són les
paraules que Heribert Barrera va

pronunciar en l’anunci de convocatòria de
la manifestació del 10 de juliol de 2010 en
què es reclamava el dret a decidir del poble
català. En aquest llibre es recullen diversos
articles i extractes d’entrevistes del científic i
polític, mort el 27 d’agost de 2011. I la pressa
de Barrera és compartida per molts catalans,
com argumenta Salvador Cardús en el prò-
leg: «La llarga vida política d’Heribert Barre-
ra, sumada a una rigorosa exigència intel·lec-
tual, una sòlida fidelitat patriòtica i un estric-
te compromís moral, converteixen els textos
d’aquest llibre en un esperó per a les genera-
cions a qui ens ha encomanat la pressa per
portar el nostre país a la plena sobirania.»

«T
El somni de Barrera

«#TENIM PRESSA,
MOLTA PRESSA»
Autor: HERIBERT BARRERA
Editorial: DÈRIA EDITORS
Pàgines: 128
Preu: 14 €



28 • PRESÈNCIA • Del 20 al 26 d’abril del 2012

DOSSIER SANT JORDI 2012

«LES PLATGES DE LA
COSTA BRAVA»
Autor: PAKO CRESTAS
Editorial: COSSETÀNIA
Pàgines: 120 / Preu: 14,90 €

Cossetània publica el segon
dels cinc llibres dedicats de
manera exhaustiva a mos-
trar-nos la totalitat de les

platges i cales accessibles a peu a la Costa Bra-
va. El primer ressenyava les platges de Blanes a
Palamós i en aquest segon volum s’inclou la in-
formació de la zona de Palamós fins a Begur.
Una guia per conèixer els racons més recòndits
i bells de la nostra costa.

«A REDÓS DEL
MONTGRÍ»
Autor: NARCÍS ARBUSÉ
Editorial: FUNDACIÓ
MASCORT
Pàgines: 226 / Preu: 28 €

Un homenatge a les ge-
neracions que van viure
i treballar a la zona geo-

gràfica del voltant del massís del Montgrí entre
el 1850 i el 1950. L’autor ens fa descobrir la vi-
da d’aleshores a les viles, així com a la plana i a
la muntanya, a través del relat històric local.
L’obra conté 24 pàgines centrals amb fotogra-
fies dels indrets més emblemàtics.

«LES PETJADES DELS
HEROIS»
Autor: ARCADI ALIBÉS
Editorial: ARA LLIBRES
Pàgines: 216 / Preu: 18,50 €

Arcadi Alibés relata les his-
tòries apassionants que han
marcat totes les maratons
olímpiques, les dels grans

Emil Zatopek, Dorando Pietri, Félix Carvajal i
tants altres. I també ens explica la seva pròpia
experiència, perquè, seguint les petjades dels
herois, el periodista està a un pas de convertir-
se en el primer corredor del món que completa
les maratons de les vint-i-dues seus olímpiques.

«ELS CONSELLS DE LA
NUTRINANNY»
Autora: LUCÍA BULTÓ
Traducció: PAU JOAN
HERNÀNDEZ
Editorial: COLUMNA
Pàgines: 296 / Preu: 17,90 €

Un llibre orientat a aconse-
llar els pares que tenen fills

de 3 a 12 anys en qüestions alimentàries quoti-
dianes. Un manual que planteja solucions sen-
zilles i pràctiques als problemes quotidians dels
pares amb l’alimentació dels fills: menja molt o
massa poc, mai té gana... També inclou un re-
ceptari.

«PER COMPRENDRE
CATALUNYA NORD»
Autor: LLORENÇ PLANES
Editorial: PAGÈS
Pàgines: 194 / Preu: 17 €

Un llibre per entendre el
que és Catalunya Nord.
Més de 350 anys de separa-
ció política de la resta de

Catalunya han creat unes problemàtiques i
unes mentalitats distintes de les que hi ha al
sud de la frontera. A través de la seva experièn-
cia, l’autor mostra com, malgrat una aparença
de descatalanització, continua un sentiment de
catalanitat que va atenuant la frontera.

«SECRETS DE
GUERRA»
Autor: NICOLÁS VALLE
Editorial: ARA LLIBRES
Pàgines: 216/ Preu:18,50 €

De la guerra dels Balcans a
la Primavera Àrab, Nicolás
Valle ha cobert per a TV3
els principals conflictes dels

últims vint anys. Ha vist el mal extrem, i també
la bondat extrema. Al costat de les grans televi-
sions del món, ha contribuït a construir el pres-
tigi internacional d’una televisió pública i auto-
nòmica explicant, any rere any, conflicte rere
conflicte, la guerra als catalans.

«ENAMORA’T DE TU»
Autor: WALTER RISO
Traducció: GEMMA RIBAS
Editorial: COLUMNA
Pàgines:128 / Preu: 15 €

Des que som petits ens en-
senyen conductes de cura
personal pel que fa a l’as-
pecte físic: rentar-nos el

cos, les dents, aprendre a vestir-nos..., però què
en fem de la cura psicològica i la higiene men-
tal? Una bona autoestima incrementa les emo-
cions positives. Permet ser més eficaç en les tas-
ques, millorar les relacions amb els altres i gua-
nyar independència i autonomia.

«MEMÒRIES D’UN
EMBOSCAT»
Autor: JOSEP BALLESTER
Editorial: PAGÈS EDITORS
Pàgines: 136 / Preu: 15 €

Explicat en primera persona
per un noi de divuit anys,
aquest és un testimoni ri-
quíssim de la vida dels em-

boscats. Josep Ballester ens explica què menja-
ven, on dormien, com passaven el temps, com
els arribaven les notícies, com va ser la seva re-
lació amb l’exèrcit republicà i, en definitiva,
com era el dia a dia d’uns homes fora de la llei
en ple conflicte bèl·lic.

l dret a l’habitatge ha estat un dret sis-
temàticament vulnerat. Amb l’esclat

de la crisi, a les dificultats d’accés que ar-
rossegàvem històricament, s’hi sumarà la
pèrdua de l’habitatge per part de milers de
famílies. Desnonaments, execucions hi-
potecàries, famílies desallotjades i endeu-
tades de per vida... Però com hem arribat
fins aquí? Dos del fundadors de la Platafor-
ma d’Afectats per la Hipoteca, Ada Colau i
Adrià Alemany, n’expliquen les causes, as-
senyalen els responsables d’aquesta situa-
ció, analitzen el paper que han tingut les
administracions públiques i ens donen
consells i recursos útils per defensar el dret
a l’habitatge i evitar els abusos de poder de
les entitats bancàries.

E
La lluita continua

«VIDES
HIPOTECADES»
Autors: ADA COLAU,
ADRIÀ ALEMANY
Editorial: ANGLE
Pàgines: 192
Preu: 16,50 €

n aquest llibre, cada pàgina és un
món. Francesc Miralles (Barcelona

1968), un autor de referència en el camp
de la psicologia i l’espiritualitat, hi cristal-
litza deu anys de feina. El resultat és aques-
ta proposta: un itinerari de 365 estacions
sobre allò que podem canviar per a la nos-
tra felicitat quotidiana i la dels altres. Sen-
se enganyar a ningú, amb les cartes sobre
la taula. L’autor ha buscat l’essència de
mestres antics i moderns, dels quals extreu
el nèctar en un minut del nostre temps, el
que triguem d’una parada de metro a la se-
güent. Són 365 minuts i 365 idees. Un iti-
nerari amè i provocador per dissenyar –o
redissenyar– la nostra vida tal com desit-
gem que sigui.

E
Redissenyar la vida

«365 IDEES QUE
PODEN CANVIAR
LA TEVA VIDA»
Autor: FRANCESC
MIRALLES
Editorial: PÒRTIC
Pàgines: 384
Preu: 17,90 €
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«MÉS ENLLÀ DE LES
ESTRELLES»
Autors: GERARD QUINTANA
(textos), DAVID JULIÀ (fotos)
Editorial: ROSA DELS VENTS
Pàgines: 128 / Preu: 18,90 €

Més enllà de les estrelles és la
crònica personal de Gerard
Quintana –amb fotografies

de David Julià– de la gira dels Sopa de Cabra a la
tardor del 2011. Els sets concerts que van com-
memorar els vint-i-cinc anys de la fundació del
grup de rock català i els deu de la seva dissolució.
Un setembre de rock que va arrossegar més de
vuitanta mil persones.

«EL LLIBRE DE JOCS DE
CRACKÒVIA»
Autor: MINORIA ABSOLUTA
Editorial: COLUMNA
Pàgines: 120
Preu: 18,95 €

Vols jugar al Mourinho? Saps
fer un sudoku amb els cog-
noms dels jugadors de l’Espa-

nyol? Has pensat mai que t’agradaria ser la porte-
ra del Núñez? Et ve de gust jugar a futbol però so-
bre una taula? Mires sempre el Crackòvia i podries
contestar qualsevol pregunta sobre el tema? Per
als fans del programa i els que no ho són, 33 jocs
per jugar amb els personatges del Crackòvia.

«VIDA ESPIRITUAL EN
LA SOCIETAT DIGITAL»
Autor: FRANCESC TORRALBA
Editorial: PAGÈS
Pàgines: 200 / Preu: 16 €

¿És possible cultivar la vida
interior en una societat digi-
tal plena d’estímuls cons-
tants? ¿Pot la persona hu-

mana mantenir una certa calma, davant el bom-
bardeig de missatges? Francesc Torralba es mos-
tra optimista i en aquest llibre suggereix quin ti-
pus de vida espiritual ha començat a aparèixer a
la nostra societat del segle XXI, lligada absoluta-
ment amb el món d’internet i les xarxes socials.

«ELS SEGADORS. DE CANÇÓ
ERÒTICA A HIMNE NACIONAL»
Autor: JAUME AYATS
Editorial: L’AVENÇ
Pàgines: 256 / Preu: 23 €

«QUÈ PENSA PILAR RAHOLA»
Autora: MARC PÉREZ
Editorial: DÈRIA EDITORS
Pàgines: 144 / Preu: 15 €

«ELS SECRETS DEL
FISIOTERAPEUTA»
Autor: LLUÍS PUIG
Editorial: VIENA EDICIONS
Pàgines: 152 / Preu: 16,90 €

«DES DEL BANC DEL GENERAL.
1978-2011»
Autor: PERE CARRER
Editorial: BRAU
Pàgines: 272 / Preu: 18 €

«MAG LARI. LA MÀGIA DE FER
MÀGIA»
Autors: ENRIC LUCENA
Editorial: PAGÈS EDITORS
Pàgines: 136 / Preu: 22,22 €

«ABRIL FLORIT»
Autor: CELDONI FONOLL
Editorial: COSSETÀNIA
Pàgines: 190 / Preu: 19,80 €

Abril florit [Herbes de munta-
nya i del pla] aplega poemes
sobre més de cinquanta es-
pècies de plantes dels Països
Catalans i de fora. Aquest és

el tercer llibre que l’autor dedica als versos de
plantes, amb fotografies de totes les que hi apa-
reixen, partitures i anotacions literàries i de botà-
nica. Celdoni Fonoll ja ha publicat onze llibres
de versos sobre la natura, una obra insòlita i úni-
ca en el camp de la poesia naturalística.

I a més...




