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Especial llibres de regal
Us proposem una quinzena de llibres de gran format i volum, il·lustrats, en
elegants estoigs, pensats com a present per a aquestes festes

Les festivitats de Nadal i de Reis es presten a la publicació de volums de gran format,
il·lustrats, en estoigs especials, peces elegants ideals per regalar. N'hem triat una
quinzena. Es tracta d'una selecció ben variada, però que només inclou títols de no
ficció: des dels clàssics llibres il·lustrats de tema monogràfic, on la fotografia hi juga
un paper protagonista, fins a volums d’obres completes.

‘La Barcelona de Català-Roca’
(La Magrana) (vegeu vídeo)

Llibre il·lustrat de format gran, que reuneix més de tres-centes imatges que el
fotògraf Francesc Català-Roca va fer de la ciutat de Barcelona. Cinc dècades de
personatges i de paisatges capturats per la mirada avantguardista, poètica i alhora
documental de Català-Roca. El volum inclou textos de l’escriptor Carlos Ruiz Zafón i
del crític d’art Daniel Giralt-Miracle. L’edició es presenta en català, espanyol i
anglès.

'L'esplendor de la Barcelona
burgesa'
Lluís Permanyer (Angle)

Vídeo que recull algunes de les imatges del llibre 'La
Barcelona de Català-Roca' (La Magrana).

+ Més informació a VilaWeb Lletres.

Aquest volum inclou dues-centes fotografies, 'triades amb una certa malícia',
explica el cronista Permanyer. N'hi ha una part d'inèdites. Procedeixen d'una
vintena d'arxius, alguns de privats, 'perquè he volgut explicar, des de fora i des de
dintre, com i on es divertia la burgesia, quins nous esports practicava, els col·legis
on anava, on estiuejava i com viatjava...' El llibre se situa en el període de la
construcció de l'Eixample, devers el 1860, i fins al final del Modernisme, el
1919-1920. La transformació urbanística de la ciutat va contribuir eficaçment i
dinàmica a transformar els usos i costums dels barcelonins.

‘L'Eixample: 150 anys d'història’
Lluís Permanyer (Viena)

El cronista de Barcelona per excel·lència, Lluís Permanyer, coincidint amb els 150
anys de creació de l’Eixample d’Ildefons Cerdà, proposa aquest volum profusament
il·lustrat. Diu Permanyer: ‘La història de l’Eixample i el seu creador és una pàgina
apassionant de l’evolució urbanística de la ciutat que semblava haver estat
condemnada a morir d’asfíxia. I per això mereix ser contada, a fi que no s’oblidi i
que aprenguem les lliçons que se’n deriven.’

'El Modernisme'
Maria Teresa Sala (Angle)

L’autor és una historiadora de l’art especialista ena quest període artístic. El volum,
il·lustrat amb 200 fotografies que signa Consol Bancells, ofereix un recorregut per
l’esplendor del modernisme interior i les arquitectures de la vida privada. Maria
Teresa Sala diu que l’espai privat és més que l’espai domèstic, per això, el llibre
també mostra aspectes del temps d’oci, o de la filantropia de la burgesia de
l’època, i descarta mostrar edificis públics, com ara restaurants, fondes,
farmàcies... Un llibre d’alta divulgació que no ha renunciat a fer noves aportacions.

‘La Maternitat d'Elna en imatges’
Assumpta Montellà (Ara Llibres)

Després de vendre més de quinze mil exemplars de ‘La Maternitat d’Elna’, Ara
Llibres publica ‘La Maternitat d’Elna en imatges’. És l’àlbum de fotos d’Elisabeth
Eidenbenz, la jove mestra suïssa que va salvar de la mort gairebé sis-cents nadons,
fills de refugiats republicans.

Joan Sales i Mercè Rodoreda 1960 1983 Correspondència completa
a cura de Montserrat Casals (Club
Editor)

Edició de l'epistolari entre Mercè Rodoreda (1908-1983) i el seu editor, Joan Sales
(1912-1983). De cap a cap de més de mil pàgines, hi veiem una Rodoreda lúcida i
crítica. Editor i escriptora, dues personalitats potents, despleguen talent, passió i
compromís amb l'obra.

'Narrativa Completa'
Mercè Rodoreda (Edicions 62)

Dos volums presentats en un estoig apleguen l'obra narrativa de maduresa que
l'autora va escriure a l'exili i fins a la seva mort.. Inclou les novel·les que va
reconèixer, dues d'inacabades, i els contes. El primer volum inclou les novel·les:
'Aloma', 'La plaça del Diamant', 'El carrer de les Camèlies, 'Jardí vora el mar',
'Mirall trencat' i 'Quanta, quanta guerra...'. I el segon volum conté: 'Vint-i-dos
contes', 'La meva Cristina i altres contes', 'Semblava de seda i altres contes',
'Viatges i flors', 'Dos contes', 'Imatges d'infantesa' i 'I moltes vegades durant
anys...'. Així també les novel·les inacabades 'La mort i la primavera' i 'Isabel i
Maria'.

'Poesia Completa vol. 1 i 2'
Damià Huguet (Perifèrics)

El primer volum (de cinc-centes planes) aplega l’obra publicada del poeta
mallorquí, i el segon volum (de quatre-centes seixanta planes) inclou set llibres de
poemes inèdits rescatats per l’escriptor Sebastià Alzamora, que ha realitzat l’estudi
introductori de la 'Poesia Completa'.

'Diccionari de la Literatura
Catalana'
Àlex Broch dir. (Enciclopèdia Catalana)

Volum dirigit pel crític Àlex Broch i preparat per quaranta redactors i una setantena
de col·laboradors. Conté un total de 4.000 entrades, 3.500 d'autors de totes les
èpoques, fins els nascuts l'any 1975 (escriptors, traductors, crítics, investigadors,
sociolingüistes...). La resta són d'obres de tots els gèneres i de personatges
literaris. Les entrades abasten tot el territori lingüístic.

'El dia revolt. Lietratura catalana de
l'exili'
Julià Guillamon (Empúries)

Julià Guillamon dibuixa un nou mapa de paisatges i de personatges de l'exili literari
català. Aquest treball, que va començar el 2005 amb l'exposició 'Literatures de
l'exili', s'ha acabat convertit en 'El dia revolt': un volum de cinc-centes pàgines,
format per quaranta-dos reportatges sobre figures de l'exili cultural, lligades a la
literatura catalana.

'Carrers de frontera Vol. 1 i 2'
Arnau Pons i Simona Skrabec curadors

En motiu de la Fira del Llibre de Frankfurt 2007, dins el programa de la cultura
catalana a Alemanya, va sorgir la idea d'oferir un volum que recollís 'passatges de
la cultura alemanya a la cultura catalana'. Els resultat és treball coral, de qualitat
científica i literària, que ajuda la cultura alemanya a interpretar la cultura catalana.
El material aplegat es va repartir en dos volums. El primer volum es va presentar
durant la fira del llibre. I el segon, en català, s'ha presentat aquest desembre.

'Crònica de la Guerra Civil a
Catalunya' vol. 1
Més d’un autor (Edicions Dau)

Crònica diària encarregada pel govern, inèdita fins ara, de les actuacions de la
Generalitat de Catalunya durant la guerra del 1936-39. Els autors (sembla que n'hi
va haver més d'un) són anònims, encara que a la introducció l'historiador Jordi
Casassas n'apunti alguns de possibles. El document és de l'Arxiu Tarradellas,
dipositat al monestir de Poblet. Aquest primer volum va del 18 de juliol del 1936 al
31 de gener del 1937. Inclou documents gràfics provinents del fons Tarradellas.

'Canvi dinàstic i Guerra de
Successió. La fi del Regne de
València vol 1 i 2'
Carme Pérez Aparicio (Empúries)

L’autora fa dècades que estudia la guerra entre Àustries i Borbons que va arranar la
independència política del Regne de València i dels altres territoris de la corona
catalano-aragonesa. En aquests dos volums, presentats en un estoig, Carme Pérez
Aparicio exposa la victòria borbònica i les greus repercussions que va suposar pel
nostre país.

‘Deu menús per a un concert. La
cuina de la música’
Joan Roca (Editorial Galerada)

El cuiner Joan Roca de El celler de Can Roca, ens convida a assistir a un seguit
d’àpats singulars: deu àpats pensats a partir de deu fragments musicals de Bach,
Haydn, Mozart, Beethoven, Rossini, Verdi, Saint-Saëns, Puccini, Mahler i Toldrà. Es
tracta de fragments que, d’una manera directa o indirecta, tenen relació amb la
cuina. Inclou textos de Jaume Cabré, Jordi Maluquer i Bonet i Salvador GarciaArbós. Les fotografies de Francesc Guillamet.

'1966 - 2008 Festival Internacional
de Jazz Barcelona'
Anton Cararach i Guillem Vidal (The
Project)

En motiu de la quaranta edició del Festival de Jazz de Barcelona, The Project,
productora de concerts que organitza el festival, ha publicat aquest volum il·lustrat
i de gran format, que recorda els moments més destacats de la història del festival
de jazz, recollits pels crítics musicals Joan Anton Cararach (també de fa anys
programador del festival) i Guillem Vidal.

‘Assaigs’
Michel de Montigne vol. I, II i III (Proa)

Els tres volums dels ‘Assaigs’ de Montaigne, traduïts al català per Vicent Alonso,
s’ofereixen ara junts en un estoig de regal. Per Alonso, Montaigne ‘és un dels
clàssics més clàssics. És la persona del segle XVI francès que té més vigència
actualment i és un model de comportament. És un intel·lectual anihilador de
prejudicis de tot tipus.'
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