RECULL DE PREMSA (18/09/2017 a 24/09/2017)

18/09/2017
Llibres relacionats:
L’indià i l’ocell del bec daurat
La indiana

Ràdio Capital es fa ressò de L'indià i l'ocell del bec daurat i La indiana amb motiu de
la XIV Fira d'Indians a Begur.
Joan Manuel Rius és entrevistat per Ràdio Capital. L'autor explica que des de sempre
s'ha sentit atret pels indians. Ja de gran, ha decidit escriure una novel·la fictícia
inspirada en un jove del Maresme que emprèn un viatge cap a Cuba, on establirà llaços
importants i negocis que li canviaran la manera de fer i de veure la vida.
Enllaços: http://www.radiocapital.cat/joan-manuel-rius-des-de-petit-mha-interessatla-historia-dels-indians/
http://www.radiocapital.cat/dos-llibres-indians-el-preambul-de-la-fira-dindians-debegur/

19/09/2017
Llibres relacionats:
Nou pisos d’un replà
VOTV (Vallès Oriental Televisió) es fa ressò de Nou pisos d'un replà.
A l'entrevista, l'autor de l'Ametlla del Vallès, Jordi Sedó, diu que l'objectiu de la novel·la
és reflectir com "les persones som com barques de paper a cavall d'un corrent d'aigua
que ens porta cap on vol".
Enllaç: http://votv.xiptv.cat/la-garriga/capitol/jordi-sedo-publica-nou-pisos-d-un-repla

20/09/2017
Llibres relacionats:
On em portin els ametllers
Ràdio Estel entrevista Bàrbara Julbe.
On em portin els ametllers és l'exteriorització de les emocions i els sentiments de
l'autora després de la pèrdua del seu nadó quan estava en període de gestiació. Julbe
explica també alguns elements ficticis de l'obra i la importància d'una bona
documentació i recerca per donar més credibilitat a una narració.
(A partir del minut 3 aproximadament).
Enllaç: http://www.estelfitxers.com/audio/20170917-12_30ACCENT.MP3

20/09/2017
Llibres relacionats:
L’escultor de Déu

La revista Cultura i paisatge a la ruta del Císter dedica un reportatge a L'escultor de
Déu.
L'escultor de Déu és una novel·la molt arrelada al territori que pretén revalorar el
patrimoni medieval de Catalunya. Vicenç Aguado ho fa a partir de fets i obres
escultòriques que, ficcionats, permeten endinsar el lector en un moment fascinant de
la nostra història.
Podeu llegir el reportatge descarregant-vos l'arxiu següent.
Enllaç: http://terracel.cat/docs_noticies/Cultura_i_paisatge_L_escultor_de_Deu.pdf

21/09/2017
Llibres relacionats:
Per Catalunya!

Suso de Toro conversa amb La Xarxa TV sobre el procés independentista.
El periodista gallec parla sobre la independència de Catalunya, un conflicte polític que
creu que s'ha de solucionar democràticament. A més, també parla del paper que
juguen els mitjans de comunicació espanyols (on ell ha estat vetat per haver expressat
obertament la seva opinió sobre aquesta qüestió política) i de la manca de llibertat i
treball intel·lectual que hi ha a tot el país.

Podeu escoltar les seves reflexions a partir del minut 22:15.
Enllaç: http://www.xiptv.cat/lentrevista/capitol/entrevista-manuel-forcano-1

21/09/2017
Llibres relacionats:
La mestra
On vas, Irina?

Rosa Maria Pascual és entrevistada a Ràdio Vilamajor.
Després de la mort de la seva mare, Rosa Maria Pascual té la necessitat de recuperar
tota la seva trajectòria professional com a mestra de moltes poblacions de Catalunya.
Així doncs, li sorgeix la idea d'escriure una novel·la, La mestra, que té com a
protagonista la seva mare (Harmonia a la novel·la) amb l'objectiu d'homenatjar els i les
docents durant la postguerra.
En aquesta mateixa entrevista, l'autora també ens parla d'On vas, Irina?, una novel·la
que deixa entreveure els greuges de Txernòbil, que encara són tan presents.
La Rosa Maria, a més, aprofita per recomanar Nou pisos d'un replà, de Jordi Sedó.
Podeu escoltar la Rosa Maria a partir del minut 32 de l’enllaç següent.
Enllaç: https://www.ivoox.com/5e-programa-18-09-2017-audiosmp3_rf_20965688_1.html

