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Sabadell destil·lat
Jordi Serrano
Angle Editorial
Jordi Serrano Blanquer, rector de la Universitat
Progressista d’Estiu de Catalunya (UPEC), pro-

posa un llibre fet a 
partir de reflexions,
apunts, comentaris 
i referències generacio-
nals sobre una ciutat,
Sabadell, que apareix
no com una realitat
aïllada i diferent de
l’entorn, sinó que resu-
meix l’ànima catalana,
en el millor i en el pit-
jor.

Contes que em van curar
Nadia Ghulam
Columna
Ghulam (Kabul, 1985), autora d’El secret del
meu turbant (premi Prudenci Bertrana de no-

vel·la 2010), explica,
amb Joan Soler i Ami-
gó, històries tradicio-
nals afganeses. Són els
contes que la mare de
l’autora li explicava
quan era a l’hospital de
Kabul. Són contes tra-
dicionals afganesos
que és la primera vega-
da que s’escriuen i es
publiquen.

Calidoscopi/No fa tanta por la mort
Josep Punsola
Llibres a Mida
Aquesta obra, que conté textos de poesia in-
èdits (Calidoscopi) i de teatre (No fa tanta por
la mort) i alguns escrits en prosa del mataroní
Josep Punsola, complementa l’obra completa

de poesia publicada el
1989. Tot aquest mate-
rial s’ha trobat a l’arxiu
familiar Punsola i, coin-
cidint amb l’Any Punso-
la, s’ha pogut publicar.
L’any passat es va com-
memorar el centenari
del naixement de Pun-
sola.

● Història recent, política, crims, recerca policial. Ambien-
tada a Portugal, aquesta novel·la va guanyar el premi Ferran
Canyameres, 2013. La signa Francesc Planas Comes (Bada-
lona 1946), metge cardiòleg, autor dels títols El despertar
d’un malson, Silenci a Istanbul, Atemptat a Pinochet, Una
història silenciada i Sang vora el Main. Les dues últimes
obres van quedar finalistes del premi El lector de l’Odissea
d’Editorial Proa.

El professor de Coïmbra
Francesc Planas  / Pagès Editors

Una de detectius

Francesc Planas va guanyar el premi Ferran Canyameres amb aquest títol QUIM PUIG
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