RECULL DE PREMSA (17/12/2018 a 06/01/2019)

17/12/2018
Llibres relacionats:
La pell girada
Tessa Julià és entrevistada a Ràdio Terrassa
L'autora de La pell girada va ser entrevistada al programa El Submarí de Ràdio Municipal
Terrassa. Tessa Julià, que és d'aquest municipi, va parlar de la novel·la el dia que la
presentava als Amics de les Arts.
Enllaç: https://www.ivoox.com/submari-llibre-la-pell-girada-audiosmp3_rf_30700486_1.html

18/12/2018
Llibres relacionats:
Jordi Pujol. Del relat al silenci
Un article d'Expansión destaca Jordi Pujol. Del relat al silenci
Carles M. Canals escriu un article d'opinió sobre diferents obres que li han cridat
l'atenció titulat "Hay gente buena". Entre aquestes obres parla de Jordi Pujol. Del relat
al silenci, de Rosa Pros-Roca, i destaca la figura del president de la Generalitat i la seva
tasca per normalitzar el català i mantenir-lo.
Enllaç: http://terracel.cat/docs_noticies/Expansion_Jordi_Pujol.pdf

Els secrets del planeta Mots
El 9 Nou destaca Els secrets del planeta Mots
Teresa Sagrera escriu en una secció al diari El 9 Nou. Sempre hi destaca lectures que
l'han inspirat o li han agradat. El novembre passat, en dues ocasions, va parlar d'Els
secrets del planeta Mots, obra que ella mateixa va presentar a Cardedeu i a l'Ametlla del
Vallès.
Enllaços: http://terracel.cat/docs_noticies/El_9_Nou_23_novembre_Jordi_Sedo.pdf
http://terracel.cat/docs_noticies/El_9_Nou_30_novembre_Jordi_Sedo.pdf

19/12/2018
Llibres relacionats:
Solcs
Pius Morera parla de Solcs
Conxi Rosique i Imma Cauhé són entrevistades al programa Aparador de poesia, que
condueix Pius Morera a la Ràdio de Sant Vicenç de Montalt, per parlar de Solcs, de Joana
Raspall.
Enllaç: https://piusmorera.wordpress.com/2018/12/13/imma-cauhe-raspall-filla-de-lapoeta-joana-raspall-i-conxi-rosique-illustradora-vingueren-a-presentar-solcs-un-aplecde-cinquanta-haikus-de-joana-raspall-i-juanola-que-ara-fa-re/

20/12/2018
Llibres relacionats:
Ensenya’m la llengua
Article a La Vanguardia sobre Ensenya'm la llengua
Magí Camps publica un article d'opinió a La Vanguardia sobre Ensenya'm la llengua, de
Toni Beltran. L'articulista destaca la tasca del doctor Beltran amb aquest recull i la
importància que té la llengua per comunicar-nos en àmbits que sovint utilitzen
conceptes terminològics que poca gent entén, com a la medicina.
Enllaç: https://www.lavanguardia.com/vida/20181217/453589987301/tiempo-decomer-beber-y-charlar.html

Mans, còdols, el cel
Mans, còdols, el cel és notícia a Punt 7 Ràdio Sant Celoni
El poemari Mans, còdols, el cel, de Teresa Costa-Gramunt, és analitzat i comentat al
programa Cafís de lletres de Punt 7 Ràdio Sant Celoni, que condueix l'escriptora Sílvia
Romero.
Enllaç: https://app.box.com/s/9ym5g5c8s4h0kvyamqiohjhinqmem0hu

21/12/2018
Llibres relacionats:
Mans, còdols, el cel
La Revista del Col·legi publica una ressenya sobre Mans, còdols, el cel
La Revista del Col·legi publica una ressenya de Pere Martí Bertran sobre Mans, còdols,
el cel, de Teresa Costa-Gramunt.
Enllaç: https://indd.adobe.com/view/2a5a4254-263f-4dec-9ea3-e0161d59219b

02/01/2019
Llibres relacionats:
Ensenya’m la llengua
Màrius Serra parla d'Ensenya'm la llengua a La Vanguardia
La Vanguardia ha publicat un article d'opinió de Màrius Serra sobre el llibre de Toni
Beltran, Ensenya'm la llengua. En el text, publicat la vigília de Nadal, l'articulista ha
volgut posar l'accent al capítol titulat "Tendrums, sagins i greixines" i d'aquesta manera
posar una mica de bon humor als àpats nadalencs.
Enllaç: https://www.lavanguardia.com/opinion/20181224/453724081405/tendrumssagins-i-greixines.html

Xocolata espessa
Regió 7 es fa ressò de Xocolata espessa
El llibre de contes i relats Xocolata espessa es va presentar el 28 de desembre a
Manresa. Regió 7, el diari del Bages, es va fer ressò de la publicació i de
l'esdeveniment.
Enllaç: https://www.regio7.cat/cultures/2018/12/21/imma-cortina-montserratvilarmau-prenen/517022.html

03/01/2019
Llibres relacionats:
Les mares que ens han parit
Racó Català recomana Les mares que ens han parit
Les mares que ens han parit, de Maria Rosa Ribas, és una de les recomanacions
literàries del portal cultural català Racó Català.
Enllaç: https://www.racocatala.cat/llibre/45725/maria-rosa-ribas-mares-ens-hanparit/twitter/78863?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

Ensenya’m la llengua
El Punt parla d'Ensenya'm la llengua
Manuel Cuyàs ha publicat un article d'opinió a El Punt Avui en el qual fa referència al
llibre Ensenya'm la llengua, de Toni Beltran, per desenvolupar-ne el contingut.
Enllaç: https://www.elpuntavui.cat/opinio/article/1527606-aqui-deixo-aquestmussol.html

L’escultor de Déu
La Fura parla de L'escultor de Déu
La Fura publica un article sobre els clubs de lectura en el qual parla del debat
sobre L’escultor de Déu al club de lectura La Crisàlide a la Biblioteca Joan Oliva de
Vilanova i la Geltrú amb l’escriptora i amiga Maria Rosa Nogué.
Enllaç: http://lafurapenedes.cat/lectures-socialitzades/

04/01/2019
Llibres relacionats:
Més que un crim
Article d'opinió sobre Més que un crim
Joan Ribas ha escrit un article d'opinió de Més que un crim a El Punt Avui. En aquest
escrit sobre les festes l'articulista reprodueix alguns fragments literals del llibre de
mossèn Reixach amb l'objectiu de recordar-lo i mostrar-li el seu suport.
Enllaç: https://www.elpuntavui.cat/opinio/article/8-articles/1524555-aquell-blanesnevat.html

L’illa, el far, el vent
El blog Esgarrinxades utòpiques es fa ressò de L'illa, el far, el vent
Jordi Romeu, conductor del videoblog Esgarrinxades utòpiques, parla de L'illa, el far, el
vent en el blog. Destaca l'habilitat de Josep Manuel Vidal-Illanes d'escriure en segona
persona, un recurs que ha d'estar molt ben emprat perquè el text sigui versemblant.
Enllaç: https://surtdecasa.cat/penedes/blogs/esgarrinxades-utopiques/lilla-el-far-elvent-de-jm-vidal-illanes-editorial-gregal

